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Beste opdrachtgever, 
 
 
Graag informeren we u over enkele wijzigingen rondom onze asfalt analyses. 
 
Om u als klant beter van dienst te kunnen zijn, hebben we besloten om alle asfalt onderzoeken te 
concentreren op één plek: ons laboratorium in Amsterdam, Eurofins Omegam. Hierdoor kunnen we 
investeren in nieuwe apparatuur en brengen we alle technische kennis hierover op één plek samen. 
 
Het proces zal voor het grootste deel gelijk blijven. U kunt uw asfalt monsters blijven versturen naar 
Eurofins Analytico, wij zorgen intern voor uitbesteding naar Amsterdam. Daarnaast zijn en blijven alle 
verrichtingen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De levertermijnen zijn ongewijzigd en ook 
voor de afgesproken tarieven heeft dit geen consequenties. 
 
Onderstaand vindt u de wijzigingen die voor u van toepassing zijn, deze zullen in werking treden op 14 
februari 2019. 
 
Zakken in plaats van labels 
We vragen u om de asfaltkernen in speciaal daarvoor bestemde plastic zakken aan te gaan leveren. 
Deze zakken bevatten al een barcode en zijn vanaf heden te bestellen bij onze logistieke dienst onder 
de code OVE001 per 25 stuks. 
 
Gewijzigde testcodes 
Onderstaand vindt u een overzicht van de nieuwe testcodes voor de asfalt analyses. De codes voor 
constructieopbouw zijn ongewijzigd, ze zijn voor de volledigheid hierna benoemd. 
 
PAIS 
code Naam 

Spoed  
levertermijn 

Standaard 
levertermijn 

P7715 Constr. Opbouw Incl. PAK det. 2015 (CE) 3 wdgn 5 wdgn 

P7717 Constr. Opbouw Incl. PAK det. 2015 (RAW) 3 wdgn 5 wdgn 

T12869 PAK (10) in asfalt incl. breken/malen 3 wdgn 6 wdgn 

T12866 PAK (16) in asfalt incl. breken/malen 3 wdgn 6 wdgn 
 
 
Certificaat met bijlage 
U zult, net als nu, een certificaat ontvangen van Eurofins Analytico. Vanaf 14 februari zal u daarin een 
uitbestedings-certificaat vanuit Eurofins Omegam aantreffen. Bijgevoegd vindt u een voorbeeld uit een 
certificaat van Eurofins Omegam. 
 
Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Customer Support of uw 
accountmanager. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Sales Team Eurofins Environment Testing 
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Voorbeeld-resultaten constructie opbouw asfaltkern uit certificaat Eurofins Omegam 

 
 
 
 
 


