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Normcommissie 341 008 "Lassen en verwante processen"

Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or
the members of the committees therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications issued by the
Netherlands Standardization Institute.
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parties for duplication and/or act in and out of law, where this
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Rights Foundation.
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Dit wijzigingsblad bestaat in drie officiële versies (Duits, Engels en Frans). Een versie in een andere taal, die onder
verantwoordelijkheid van een CEN-lid in zijn landstaal is gemaakt en die is aangemeld bij het centrale secretariaat,
heeft dezelfde status als de officiële versies.
Leden van de CEN zijn de nationale normalisatie-organisaties van België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

CEN

Europese Commissie voor Normalisatie
Europäisches Komitee für Normung

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Centraal Secretariaat: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel

© 2008 Auteursrechten voorbehouden aan de CEN-leden.
Ref. nr. EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 nl
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN-EN-ISO 15614-1:2004/A1:2008
(blanco)

be

iew

ev

Pr

or

Vo
eld
2

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN-EN-ISO 15614-1:2004/A1:2008

Inhoud
Voorwoord.........................................................................................................................................................4
Bijlage ZA (normatief) Overeenkomst tussen internationale en Europese normen waarvoor
in de tekst geen equivalenten zijn genoemd................................................................................7
Bijlage ZB (informatief) Hoofdstukken van deze Europese norm die verband houden met
essentiële eisen of andere bepalingen van Europese richtlijnen ..............................................8
Bijlage ZC (informatief) Hoofdstukken van deze Europese norm die verband houden met
essentiële eisen of andere bepalingen van Europese richtlijnen ..............................................9

be

iew

ev

Pr

or

Vo
eld
3

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN-EN-ISO 15614-1:2004/A1:2008

Voorwoord
Dit document (EN ISO 15614-1:2004/A1:2008) is opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 121
“Welding”, waarvan het secretariaat door DIN wordt gevoerd, in samenwerking met de Technische
Commissie ISO/TC 44 "Welding and allied processes".
Aan dit wijzigingsblad bij de Europese norm EN ISO 15614-1:2004 moet uiterlijk in augustus 2008 de status
van nationale norm worden gegeven, door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en
strijdige nationale normen moeten uiterlijk in augustus 2008 worden ingetrokken.
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Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat bepaalde elementen in deze norm onderworpen kunnen zijn aan
octrooirechten. De CEN [en/of de CENELEC] is niet verantwoordelijk voor de identificatie van deze
octrooirechten.
Dit document is opgesteld onder een mandaat dat aan de CEN is verleend door de Europese Commissie en
de Europese Vrijhandelsassociatie, en steunt essentiële eisen van Europese richtlijn(en).
Zie voor het verband met Europese richtlijn(en) de normatieve bijlage ZA en de informatieve bijlagen ZB en
ZC die een integraal deel zijn van dit document.
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Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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