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Certificaathouder
Vermeulen sloop- en
milieutechnieken
Boezemweg 17
2641 KG Pijnacker
telefoon: 071-5899354

e-mail: info@vermeulen"
bv.com
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,contactpersoon: dhr. A.
Lagend'rjk
I nschrijving KvK: 27 309641
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Ascert
Verklaring van uitgifte
Dit procescertificaat is, op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificate
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering conform het actuele certificatie reglement
Nederland, afgegeven door TÜV Nederland

TÜV Nederland verklaart, dat het gerechtvaardigd,vertrouwen bestaat dat het proces
1) het veruvijderen van asbest of asbesthoudende producten, ingedeeld in
risicoklasse 2 of 2A, en;
2) het opruimen van asbest of asbesthoudende producten, ingedeeld in
risicoklasse 2 of 2A, die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen,
wordt uitgevoerd volgens de eisen voor het venruijderen van asbest zoals opgenomen in de
vigerende versie van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en
Asbestvenryijdering

Voor TÜV Nederland

Dhr. E.W.A.C. Franken

ndi
Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op
ascert.nl
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Certificatie-instell i nq
TUV Nederland

I

Ekkersrijt 4401
5ô92 DL Son en Breugel

Telefoon:
E-mail:
Website:

dentificatiecode SZW-

aanwijzi ngsbeschikking
201 4-000001 61 05

0499-339500
lnfo@tuv.nl
vwvw.tuv.nl

Dit p'rocescertificaat bestâât uit twee bladzijden

Nadruk verboden
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- Het Cl- certificaatnummer: 132627.4
- SCA-code: 01-C010094.01 A
- Datum eerste uitgifte: 04-07-2007
- Datum uitgifte: 03-12-2019
- Vervaldatu m: 07 -10-2021
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Verplichtingen voor de certificaathouder
De certifcaathouder:
1

2.
3.

verleent medewerking aan beoordelingen door de certifìcerende instelling
stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling,

dagen na een aangetekend verzoek hiertoe; en

4.

geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema voor

TUV Nederland
Ekkersrijt 4401

5692 DL Son en Breugel

Telefoon:
E-mail:
Website:

0499-339500
lnfo@tuv.nl
www.tuv.nl
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