
PRESTATIEVERKLARING WARNE

1. Unieke identificatiecode van het producttype. Warne 50000 verwarmingstoestel voor vaste brandstoffen zonder 
warm water voorziening EN13240:2001/EN13240 A2:2004

2. Type-, partij- of serienummer dan wel een ander identifica-
tiemid    del voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in 
artikel 11, lid 4.

Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV,  NR.0608 
heeft rapport EZKA/2018-05/00002-1 verstrekt op basis van 
systeem 3 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de 
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals 
door de fabrikant bepaald.

Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warm 
water voorziening

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handels-
merk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven 
in artikel 11, lid 5.

Harrie Leenders Haardkachels BV | Industrieweg 25 | 5688 DP | 
Oirschot | Nederland

5. Indien van toepassing, de naam en contactadres van de 
gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde 
zaken bestrijkt.

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verifi-
catie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct 
vermeld in bijlage.

Systeem 3 en systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouw-
product dat onder een geharmoniseerde norm valt.

Het genotificeerde laboratorium SGS Nederland BV,  NR.0608 
heeft rapport EZKA/2018-05/00002-1 verstrekt op basis van 
systeem 3

Geharmoniseerde technische specificatie EN13240:2001/EN13240 A2:2004

Essentiële kenmerken Prestaties

Brandveiligheid

Brandgedrag A1

Afstand tot brandbare materialen
(Minimaal in mm)

Achterzijde:     150 mm
Zijkant:      250 mm
Voorzijde:                       1.000 mm

Risico op eruit vallen van brandende brandstof Voldoet

Emissie van verbrandingsproducten CO 0.07%

Oppervlakte temperatuur Voldoet

Reinigbaarheid Voldoet

Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen T=217 °C

Mechanische weerstand (voor het dragen van een schoor-
steen)

Voldoet

Vermogen

Nominaal vermogen 4.9 kWh

Ruimteverwarmend vermogen 4.9 kWh

Energie Efficiency %, klasse, index 84.4%, A+, 113,4

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bart Leenders, directeur

Harrie Leenders Haardkachels BV
Industrieweg 25
5688 DP Oirschot
Nederland
www.leenders.nl

8.      Aangegeven prestatie

De prestaties van het in de punten 1 en 2 onschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze presta-
tieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
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