
BK Ingenieurs B.V.

Certificaat NL1 5/81 8843662
Contractnummer: NUITC 71 22't 820

Het managementsysteem van

Dokweg 17 A
1976 CA lJmuiden, Nederland

is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van
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VGM Ghecklist Aannemers
VCA** - vers¡e 201716.0

Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat.

NACE-code: 39,71.12

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

Dit certificaat is geldig van 09 januari 2020 tot 29 december 2022
Bij positieve resultaten van opvolgingsbezoeken.

Gecertificeerd sinds 29 december 20'13

Uitgifte 5

Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties,

Aanvullende details zijn op de volgende pagina opgenomen.

Goedgekeurd door

k. J. Weide

Certiflcation Manager

SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands

t +31 (0)181-693333 www.sqs.com
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Certificaat NL1 5/81 8843662, vervolg

BK Ingenieurs B.V.

VGM Checklist Aannemers
VCA** - versie 201716.0

Uitgifte 5

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat ín relatie met de

normeisen kan contact worden opgenomen met de organisat¡e.

Overige vestigingen
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BK lngenieurs B.V.

Vakteam Bodem
Nijverheidsweg 26

5071 NK Udenhout, Nederland

Dokweg 17 A
1976 CA lJmuiden. Nederland

Het uitvoeren van werkzaamheden op het geb¡ed van milieu

hygiënisch bodemonderzoek, grond- en bouwstoffeninspectie. Het

milieukundig begeleiden van en bodemsanering. Het uitvoeren van

mechanische boringen.

Asbest inventariseren alsmede begeleiden van asbestsanering.BK lngenieurs B,V.
VaKeam Asbest
Dokweg 17 A
1 976 CA lJmuiden, Nederland
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