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SKBS 
Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden 
 

 

DOELSTELLING SKBS 

De SKBS (Stichting Kwaliteit Bio-ethanol Sfeerhaarden) heeft zich ten doel gesteld het gebruik van 

bio-ethanol sfeerhaarden te bevorderen waarbij consumentenveiligheid en gebruiksgemak centraal 

staan.  

 

Voor de Nederlandse en Belgische markt zijn nog geen veiligheidsnormen ontwikkeld voor bio ethanol 

sfeerhaarden. Op dit moment is een Europese norm in ontwikkeling, welke ook voor 

Nederland en België van toepassing zal zijn. De basis voor deze norm is de huidige Duitse DIN 4734-1 

norm, welke door de nVWA en door de leden van de SKBS als minimale norm voor hun producten wordt 

gehanteerd. 

Daarnaast onderhoud de SKBS namens de bij haar aangesloten leden contact met regelgevende- en 

controlerende instanties. 

 

Ter bescherming van de consument heeft de SKBS zich ten doel gesteld dat er geen onveilige bio-ethanol 

sfeerhaarden meer op de markt gebracht zullen worden. Hiertoe zal regelmatig het aanbod van bio-

ethanol sfeerhaarden op de markt beoordeeld worden en daar waar nodig zullen corrigerende 

maatregelen geëist worden eventueel via de bevoegde instanties. 

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN SKBS 

Voorwaarde voor deelname aan de SKBS is het onderschrijven en naleven van bovengenoemde 

doelstelling en het aantoonbaar hebben van rechtmatige keuring op de voerende producten. Onder 

rechtmatig gekeurd wordt verstaan; volledige conformiteit met DIN4734-1:2011, NF D35-386, CR034 

of anderzijds vergelijkbaar. 

 

KOSTEN 

De kosten voor deelname aan de SKBS splitsen zich op in eenmalig entreegeld en jaarlijks contributie. 

Entreegeld SKBS (éénmalig) € 500,- 

Contributie (jaarlijks)* € 200,- 

*de hoogte van de contributie wordt door het bestuur per jaar vastgesteld tijdens de 

bestuursvergadering. 

 

CONTACT 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat van de SKBS via: 

Secretariaat SKBS 

p/a Mercuriusweg 26-38 

4051 CV Ochten 

Email info@skbs.nl  

Internet www.skbs.nl  

KvK nr. 53768094 

BTW nr. 8510.09.645 

ING bank Schagen 5062604 

 

Bestuursleden SKBS 

Freddie Dieperink, voorzitter SKBS 

Marco Barské, secretaris SKBS 

Dannis Kee, penningmeester SKBS 

Frank Gijsberts, bestuurslid SKBS 

Maarten Feltmann, bestuurslid SKBS 


