Handleiding keurmerk rongen
V 1- Juli 2020

Inloggen
Om bij de inhoud van het keurmerk rongen te kunnen komen dient u in te loggen op
www.raikeurmerken.nl. Heeft u nog geen inloggegevens stuur dan een mail naar
carrosserienl@raivereniging.nl.
Een certificaat aanvragen
1. Klik in het menu op Rongen. U gaat naar de pagina met het rongen overzicht. Op deze pagina
vindt u alle rongen die zijn toegevoegd in het systeem en kunt u de gemaakte certificaten
afdrukken door op het printer icoontje te klikken.

2. Om een nieuw certificaat te maken klikt u op Toevoegen.
In de pop-up die opent kunt u onder Frame / rij de gegevens van de machine en rongen
invoeren. U kunt kiezen tussen hulpframe A of B. Hulpframe (A) is een conventionele
uitvoering en het andere hulpframe (B) is met lichtere profielen geconstrueerd. Daarbij zijn per
hulpframe de gemonteerde rongbus(rijen) te vinden inclusief de manier waarop ze aan het
hulpframe gelast zijn en is per hulpframe een overzicht te vinden van alle geteste
rongspecificaties. Op basis van keuze frame A of B zijn er daarna verschillende keuzes
mogelijk tussen rong/rongbus(rij) (totaal 57 varianten). U kunt daarna het bijbehorende
testrapport van het hulpframe (A of B) en het Certificate Vehicle construction downloaden.
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3. U heeft nu twee mogelijkheden.
a. Opslaan als offerte; u kunt de ingevulde gegevens opslaan en later bewerken om
vervolgens op te slaan en een COC te maken (optie b). Om uw gegevens te bewerken
klikt u in het overzicht Rongen op het potlood.

b. Opslaan en COC maken; bij deze optie worden de gegevens definitief opgeslagen en
wordt er een certificaat aangemaakt. Deze optie is alleen mogelijk als de VIN code is
ingevoerd. Na definitief maken kunt u het CERTIFICATE OF CONFORMITY
downloaden. Het CERTIFICATE OF CONFORMITY is voorzien van de ingevoerde VIN
code.
Tevens kunt u begeleidend schrijven downloaden. Hierin staat o.a. beschreven dat u
het rongnummer wat op de certificaten staat dient in te slaan in elke rong behorende
bij het voertuig. Het rongnummer is wel specifiek voor het certificaat maar generiek
als het om de afmetingen gaat. Bijvoorbeeld rong 70x40x4 staal met lengte 1000 mm
heeft altijd 01 als nummer. Als u weet dat meerdere voertuigen binnenkort worden
voorzien van deze rong uitvoering dan kunt u een serie hiervan aanmaken met
allemaal hetzelfde cijfer

4. Na het Opslaan en COC maken wordt de factuur opgestuurd samen met een ronde sticker
(diameter 130 mm) welke op achterzijde van het voertuig dient te worden aangebracht en een
kleinere sticker (100x50 mm) die in binnenzijde portier / deur bij voertuig kan worden
aangebracht. Hierop staat de blokkeercapaciteit van de betreffende rong/rongbus combinatie.
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