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1. 

 
Unieke identificatiecode van het producttype: 
 

 

Legioblocken 

 
Unique identification code of the product-type: 
 

 

 

2. 

 
Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatie- 
middel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in  
Artikel 11. Lid 4: 

 
 
NLH  LBG044400   -    NLH  LBG168830 
NLH  LBGZ048400 -    NLH  LBGZ168810 
NLH  LBP048400    -    NLH  LBP168410 
NLH  LPG102000   -    NLH   LPG202011  

 
Type-. Batch- or serial number or other marking fort he 
identification of the construction product in accordance  
with Article 11 paragraph 4: 
 

 

 

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

 
Betonnen keerwanden voor de opslag van natuurlijke grond, aarde  en 
andere soorten losse materialen zoals zand, grind, schroot, etc. in. 
structuren van gebouwen en andere civieltechnische werken, maar 
niet voor de opslag van  vloeistoffen zoals  in tanks of reservoirs.. 

 
Intended use or uses defined by the manufacturer of the 
construction product in accordance with the applicable 
technical specification: 
 

 
concrete retaining walls to retain natural ground, earth fills and several 
kinds of loose materials as sand, gravel, etc. in structures of buildings 
and other civil engineering works, but not to retain liquids in tanks or 
reservoirs. 

 

 
 

4. 

 
 
 
 

 
Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd 
handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals 
voorgeschreven in artikel 11, lid 5 
 

 

A. Jansen B.V. 
Kanaaldijk Zuid 24 
5691 NL, Son 
Nederland  

Name, registered trade name or trade mark and contact 
address of the manufacturer in accordance with Article 11, 
paragraph 5 
 

 

 

5. 
 
 
 

 
Naam en contactadres van de gemachtigde  wiens mandaat 
de in artikel 12,  lid 2 vermelde taken bestrijkt: 

 

 
Niet van toepassing 
 
 
Not applicable 

 
Name and contact address of the authorized representative, 
who is in charge fort the tasks referred to in Article 12, 
paragraph 2: 

 

 

 

6. 
 
Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie 
van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld 
in bijlage V: 

 

 

Systeem 2+  in overeenstemming met   
EN 15258 : 2008 

 
System or systems of assessment and verification of 
constancy of performance of the construction product in 
accordance with Annex V: 

 

 

System 2+  in accordance with  
EN 15258 : 2008 
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7. 
 
 
 

 
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op 
een bouwproduct dat  onder een geharmoniseerde 
norm valt: 
 
 

 
Probeton  vzw, Aarlenstraat 53/B9, 1040, Brussel, Belgie kennr. 
1176 heeft onder system 2+ de volgende taken uitgevoerd: initiële 
keuring van de fabriek, het productieproces en het doorlopend 
toezicht, de beoordeling en de goedkeuring van de FPC en heeft 
het conformiteitscertificaat van de FPC verstrekt.  

 
In case of the declaration of performance 
concerning a construction product covered by a 
harmonised standard: 
 
 
 

 
Probeton  vzw, Aarlenstraat 53/B9, 1040, Brussel, Belgie kennr. 
1176 has performed the initial inspection of the manufacturing and 
factory production control and continuously surveys the factory 
production control as part of the CE-tours in accordance with 
System 2+ and issued the following: 
Certificates of conformity, Declaration of conformity. 

 

 

8. 
 
 
 

Verklaarde prestatie 
Declared performance  

LegioBlock  

Afmetingen lengte 
Dimensions length 

Zie het assortiments blad 
See the assortment sheet 

 

Afmetingen breedte 
Dimension width 

Zie het assortimentsblad 
See the assortment sheet 

 

Afmetingen hoogte 
Dimensions height 

Zie het assortimentsblad 
See the assortment sheet 

 

Vorm en afbeelding 
Shape 

Rechthoekig 
Right angled 

NEN-EN 15258: 2008 
Artikel 4.3.1. 

Toleranties ( lengte / breedte / hoogte ) in mm. 
Tolerances ( length x width x height )  in mm. 

 
±5mm, ±5mm,  ±5mm 

NEN-EN 15258: 2008 
Artikel 4.3.1. 

Druksterkte 
Compressive strenght 

C20/25 NEN-EN 15258: 2008 
Artikel 4.2 

Duurzaamheid 
Environmental klasse 

XC4 / XF3 / XA2 Nederland: NEN 8005: 2014  
tabel D 

Waterdoorlatendheid 
Water Permeability 

NPD  

 

 
9. 
 

Aanvullende informatie van de producent 
Additional information given by the manufacturer 

Prestatieverklaring  is opgesteld volgens methode 1 
in Annex ZA van NEN-EN 15258: 2008 
The Declaration of Performance corresponding to Method 1 
in Annex ZA from NEN-EN 15258: 2008 

 

 

10. 
 

 
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 
8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.  
Getekend voor en namens de fabrikant door  
 

 
Henri Spoormakers, 
Dir. Jansen Legioblocken 
Son, 17-10-2017 

 
The performance of the product referring to paragraph 1 and 2 correspond rot he declared 
performance at paragraph 8. This declaration of performance was issued under the sole 
responsibility of the manufacturer specified in paragraph 4. 
Signed on behalf of the manufacturer. 
 

 


