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Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4t9t KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
www.normec.nl

Normec

BRL SIKB 1000 Procescertificaat EC-SIK-10055
Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van

HB M¡l¡eukundig en Civieltechnisch Adviesbureau B.V.
Vestiging(en):

Alkmaar
Adres

Comeniusstraat 7

Datum uitg¡fte:

L5-t2-20L8

1817 MS ALKMAAR

Geldig tot:

Tel efoon n r

088 472 0600

Gecertificeerd sinds

t5-12-202!
t5-L2-20I5

E-mail

info@hbadvies.nl

l(vK-nummer:

34088102

:

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat
Monsterneming voor pa rtijkeu r¡ngen
voor het toepassingsgebied
Protocol 1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
Protocol 1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
Processpecificatle
Het proces betreft de monsterneming ten behoeve van partijkeuringen overeenkomstig de in d¡t certificaat genoemde protocollen. De bij de
uitvoering betrokken individuele monsternemers staan geregistreerd bij HB Milieukundig en C¡vieltechn¡sch Adviesbureau B.V. en Normec
Certification B.V. Het proces omvat alleen de monsternem¡ng en n¡et de beoordeling van analyseresultaten, de kwalificatie van de partij, het
beheer van de partijen en de analyse van het monster.
Toepassing en gebruik
Deze certif¡catieregeling is gebaseerd op de eisen die gesteld z¡jn in het Beslu¡t bodemkwaliteit dan wel Beslu¡t melden voor de uitvoering van
monsterneming. Dit is herkenbaar op offertes, opdrachtbevestigingen en rapportages middels een afbeelding van het keurmerk. ln de offerte

ofopdrachtbevestigingeninderapportagenaardeopdrachtgeverzaleenverw'rjzingnaardeBRLSlKB1OOOMonsterneming

wordengemaakt

onder vermelding van het protocol dat voor de monsterneming is gehanteerd. ln de rapportage zal daarnaast worden vermeld, dat de afnemer
de genomen monsters dient aan te bieden aan een laboratorium en dat op grond van het accreditatieprogramma AP04 door de M¡n¡sters van

lnfrastructuur en Milieu
De opdrachtgever

is aangewezen. Tevens moeten de monsters conform

dit programma worden onderzocht.

wendt zich in geval van klachten tot opdrachtnemer en zo nodig tot de Certificatie-instelling.

Controleer of dit certificaat nog geldig is, informeer hiervoor b'rj Normec Certificat¡on B.V. Controleer of het bedrijf op basis van dit certificaat
door de Minister van lnfrastructuur en Mil¡eu is aangewezen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
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Normec Certification B.V. voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. Nadruk uitslu¡tend in het geheel toegestaan.

