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TúIí"EDERLAND

Toelichting op dit certificaat:

TÜV Nederland verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek
dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Vermeulen sloop- en milieutechnieken + 071-5899354

verrichte (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem,
: Voot zover dat valt binnen de op dit certificaat vermelde protocolflenl

en binnen de in paragraaf 1.2 van BRL S-IKB ,7000,beschreven reikwijdte,
inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen

vanaf acceptatie van de opdracht tot oplevering van de loqatie en de opleverdocumentatie,
bij voortduring voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties.

TÜV Nederland verklaart dat voor dit procescertificaat geen,controle plaats vindt
op de meldingsplicht en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegde gezag

Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het's¡¡steem voor certificatie
va n processe n o n d e rste: 

i1 sffåi:Î i Jîs å;l Ë ffi¡i:T ?äi?rslee 
m (svstee m 6)'

Voor,hêt Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van lnfrastructuur en,Milieu er.kend certificaat,
indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs

op de website van Bodem+: www,bodemplus'nl.

Rê$istratienummer:

Dãtum, eerSte certificaat:

1326t25.7
07-11-2016
07-10-2018
1211-2010

Managing Director
Dhr. E.W.A.C. Franken

TUV Nederland
De Waal 21 C
5684 PFI Best
T: +31 (0) 499 - 339 500'F: +31 (0) 499 - 339 509
E: info@tuv.nl
W: www,tuv.nl
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