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Certificaat NL1 5/81 8843657.00
Contractnummer: NUITC

de votsende ondertissende
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BK lngenieurs Holding B.V.:
- BK lngenieurs B.V.
met de volgende vakteams:

Arbo & Veiligheíd, Bodem, Civiel & Sport en Asbest

- BK Participaties B.V.
met onderliggende werkmaatschappijen: -

BK Professionals B.V.
- BK Bouw- en Milieuadvies B.V,

%,

SGq

Dokweg 17 A
1976 CA lJmuiden, Nederland
is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

ISO 9001:2015
Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 en 3 van dit

certificaat,
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:

üôôt uerO..tg toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de
lso 9001ìormeisen kãn contãciworden opgenomen met de organisatie.
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r. Dit certificaat

is geldig van 27 juli 2018 tot 26 juni 2019
l
en blijft geldig bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
,iritit..

Uítgifte 7
Dit is een multi-site certificaat en heeft betrekking op meerdere locaties.
Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen.
Goedgekeurd door
lr. J. Weide

!,,'
L---

Certification Manager
SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Sprjkenisse, Netherlands
t +31 (0)181-693333 www.sqs.com

ffi@
This docuíþnt ls ¡ssu€d by lhê Company subject to ib General Condilions of Cerliffcaüon
Seruices, unless otheMis€ agr€ôd, âccessible at www.sgs.com/tems_and_conditioß.hh.
Atþnüon is drawn b th€ l¡mitatons of lìabllily, indemnillcation and juísdicüona¡ issues
ostabl¡shed lhereln. The authenlicity of th¡s docuîþnt may be verified at

hþ:/¡rflì¡r.sgs.com/en/csrliffgd-olienb-and-pmdrrls/certifed-cllent-dlrectory.
Any unauüorized
alterâüon, forgery or falsifcaüon ofthe content or appoârance oflhß document ¡s unlawful and
offond€ß may be pt osecuted to lhe fullest €xtent of the law.
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Certificaat NL1 5/81 8843657.00, vervolg

ffi@M'

De volgende onderliggende werkmaatschappijen van

BK lngenieurs Holding B.V.:
- BK lngenieurs B.V.
met de volgende vakteams:

Arbo & Veiligheid, Bodem, Giviel & Sport en Asbest

- BK Participaties B.V.
met onderliggende werkmaatschappijen: -

BK Professionals B.V.
- BK Bouw- en Milieuadvies B.V.

ø
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ISO 9001:2015
Uitgifte 7

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de
ISO 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.
Overige vestigingen

BK lngenieurs B.V.
Vakteam Aúo & Veiligheid
Dokweg 17 A
'1976 CA lJmuiden. Nederland
BK lngenieurs B.V.
Vakteam Aúo & Veiligheid
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht. Nederland

Adviesdiensten op het gebied van veiligheid
en gezondheid. Het veaorgen van opleidingen
op het gebied van veiligheid, asbest en

Geldig vanaf

27 juli 2018

milieutechnieken.

Adviesdiensten op het gebied van veiligheid
en gezondheid.

Geldig vanaf

27 juli2018
lngenieurs- en adviesdiensten op het gebied van
bodemondezoek, grond- en
bouwstoffeninspectie en bodemsanering,

.01

BK lngenieurs B.V.
Vakteam Bodem
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem. Nederland

lngenieurc- en adviesdiensten op het gebied van
bodemonderzoek, grond- en
bouwstoffeninspectie en bodemsanering.

.01

BK lngenieurs B.V.
Vakteam Bodem
Dokweg '17 A
1976 CA lJmuiden. Nederland
BK lngenieurs B.V.
Vakteam Bodem
Nijverheidsweg 26 12
5071 NK Udenhout, Nederland

lngenieurs- en adviesdiensten op hetgebied van
bodemondeaoek, grond- en
bouwstoffeninspectie en bodemsanering.

.01

lngenieurs- en adviesdiensten op het gebied van
bodemondezoek, grond- en
bouwstoffeninspectie en bodemsanering,
waaronder het venichten van mechanische
borinoen.
lngenieurs- en adviesdiensten op het gebied van
bodemondezoek, grond- en

.01

Koraahood 131

Uiþifte 7.

.01

BK lngenieurs B.V.
Vakteam Bodem
Daltonslraat 30 D
3316 GD Dordrecht. Nederland

BK lngenieurs B.V.
Vakteam Bodem

Uitgifte 7

.01

Uitgifte 7
Geldig vanaf

27 juli2018
Uitgifte 7.
Geldig vanaf

27 juli2018
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Uitgifte 7.
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Geldig vanaf

27 juli2018
Uitgifte 7.
Geldig vanaf

27 juli2018

Uitgifte 7.

.01

Geldig vanaf

27 juli2018

bouwstoffeninspectie en bodemsanering.

2718 SB Zoetermeer, Nederland

BK lngenieurs B.V.
Vakteam Bodem
Pythagoraslaan 101
3584 BB Ljtrecht. Nederland

lngenieurs- en adviesdiensten op het gebied van
bodemondezoek, grond- en
bouwstoffeninspectie en bodemsanering.

.01

BK lngenieurs B.V.
Vakteam Civiel & Sport
Dokweg 17 A
1976 CA lJmuiden. Nederland

lngenieurs- en adviesdiensten op het gebied van
cultuur- en civiele techniek.

.01

Uitgifte 7.
Geldig vanaf

27 juti2018
Uitgifte 7.
Geldig vanaf

27 iuli2018
Pagina 2 van 3
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BK lngenieurs B.V.
Vakteam Asbest

lngenieus- en adviesdiensten op hetgebied van
asbestondezoek.

.01

27 juli2018

Pythagonaslaan 101

3584 BB Uhecht, Nederland
BK lngenieurs B.V.
Vakteam Asbest
Dokweg '17 A
1976 CA lJmuiden. Nederland
BK Professionals B,V.
Dokweg 17 A
1976 CA lJmuiden, Nedefand
BK Bouw. en Milieuadvies B.V
Dokweg 17 A
1976 CA lJmuiden. Nederland

Uitgifte 7.
Geldig vanaf

lngenieurs- en adviesdiensten op het gebied van

.01

asbestonde¡z oek.

Bemiddeling en detacheren van middelbaar-en

.02

hoger opgeleid technisch personeel binnen de

qebieden van techniek, milieu en veiliqheid.
Het uitvoeren van ondezoek en het verrichten
van ingenieurs- en adviesdiensten op het gebied
van geluid en trillingen. Het uitvoeren van
ondezoek en het venichlen van
advieswerkzaamheden op het gebied van
bouwfysica. Handhaving voor overheden en
interne handhaving en (uridisch) milieuadvies bij

Uitgifte 7.
Geldþ vanaf
27 juli2018
Uitgifte 7

Geldþ vanaf
27 iuli2018
.03

Uitgifte 7.
Geldig vanaf

27 juli2018
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bedriiven.

BK Bouw. en Milieuadvies B.V
Daltonstraat 30 D
331 6 GD Dordrecht, Nederland

Het uitvoeren van ondezoek en het verrichten

van ingenieurs- en adviesdiensten op het gebied
van geluid en trillingen. Het uitvoeren van
ondezoek en het venichten van
advieswerkzaamheden op het gebied van

.03

Uitgifte 7.
Geldig vanaf

27 juli2018

bouwfrsica. Handhaving voor overheden en
interne handhaving en (juridisch) milieuadvies bij
bedriiven
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