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Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4L9t KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
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www.normec.nl

Normec

BRL slKB 7000 Procescertificaat Ec-slK-70001
Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van

F.L. Liebregts B.V.
Vestiging(en):

Oost-, West- en Middelbeers
Adres

Putstraat 9

Datum uitgifte:

t2-tt-20L8

5O91TH OOST WEST EN MIDDELBEERS

Geldig tot:

ot-o7-2021

Telefoon nr

0t3 -5t4 L423

Gecertificeerd sinds

06-07-2007

E-mail

info@fl-liebreets.nl

KvK-nummer:

18031929

:

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

Beoordelingsrichtlijn voor het slKB procescertificaat
Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
voor het toepassingsgebied

:

Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden (versie 4.2)
Protocol 7003: Uitvoering waterbodemsanering en ingrepen in de waterbodem (versie 3.2)
Protocol 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond (versie 1.1)
Procescertificatle
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 7OOO, versie 5, afgegeven conform het Certificatiereglement van Normec
Certification B.V. voor
het toepassingsgebied van de hierboven vermelde protocolIlen] zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2 van deze beoordelingsrichtlijn.
Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechwaardigd vertrouwen
bestaat dat
de door F'1. Liebregts B.V' verrichte (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, voor zover dat valt binnen
de op dit certificaat
vermelde protocol[len] en binnen de in paragraaf 1.2 van BRL SIKB 7000 beschreven reikwijdte, inclusief de daarvoor benodigde
secundaire
processen vanaf acceptatie van de opdracht tot oplevering van de locatie en de opleverdocumentatie,
bU voortduring voldoen aan de in dit
procescertif icaat vastgelegde processpecificaties.
Normec Certification B.V. verklaart dat voor dit procescertificaat geen controle plaats vindt op de meldingsplicht
en/of informatieplicht van de
gebruiker aan het bevoegde gezag.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van lnfrastructuur en Milieu erkend certificaa! indien het
certificaat is opgenomen
in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+: www.bodemolus.nl.
lnspecteer bij de aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en w'rjze van merken juist zijn;
- de producten (zie toepassing en gebruik)
geen zichtbare afw'rjkingen vertonen.
De opdrachtgever kan zich in geval van klachten

Controleer of dit certificaat nog geldig is, informeer hiervoor b'rj Normec
Certification B.V.
Controleer of het bedrijf op basis van dit certificaat door de Minister van
lnfrastructuur en Milieu is aangewezen in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit.

tot

F.L. Liebregts B.V. wenden en zo nodig

tot Normec Certification

B.V.

Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie van processen ondersteund door
audit van het
management systeem (systeem 6), zoals beschreven in ISO/IEC Guide 17067
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Normec certification B'V. voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. Nadruk uitsluitend in het geheel
toegestaan.

