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BRL SIKB 7000 Procescertificaat EC-S|K-70286
Normec CertiÍication B.V. verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van:

GP Groot sloopwerken en saneringen B.V.
Vestiging(en):

Alkmaar
Adres:

Boekelerdijk 19

Datum uitgifte:

12-01-2022

1812LV ALKMMR

Geldig tot:

31-05-2023

Telefoonnr:

+31 88 472-0700

Gecertificeerd sinds

31-05-2017

E-mail:

infra@gpgroot.nl

KvK-nummer:

37066550

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

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

Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden (versie 6.0)
Protocol 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond (versie 6.0)
Processpecificatie
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 7000, Uituoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de
waterbodem, versie 6.0, d.d. 1 februari 2018, overeenkomstig de in dit certiÍicaat genoemde protocollen,
afgegeven conform het Certificatiereglement van Normec Certification B,V.
Normec Certification B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat het gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat de door GP Groot sloopwerken en saneringen B.V. uitgevoerde processen bij voortduring
voldoen aan de in dit procescertiÍicaat vastgelegde processpecificaties en daarmee voldoet aan het voor de
certificering geldende normdocument.
ln geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de certiÍicaathouder en, zo nodig, tot
Normec Certification B.V.
Voor het Besluit bodeml<waliteit is de gecertificeerde organisatie een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende organisatie,
indien het ceftifrcaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediar'i.s op de website van Rijkswaterstaat directie
Le efo m gev i n g : www. b od empl u s. nl.
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Normec Certification B.V. voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.

