
 

 Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en 
ingrepen in de waterbodem 
 
Certificaatnummer: UB-074/6 
 
Certificaathouder: 

T & K Beheer B.V. 
Spijkerboor 56 
8607 KC  SNEEK 
Telefoon (0515) 43 39 91 
E-mail info@tkservice.nl 
 
Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. 
Dit procescertificaat is op basis van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000, versie 5 d.d. 19-06-2014 
inclusief wijzigingsblad d.d. 12-02-2015, afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement 
voor Certificatie en Attestering voor het toepassingsgebied van de hieronder vermelde protocollen 
zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2 van deze beoordelingsrichtlijn. 
 
SIKB protocol 7002:  Uitvoering van landbodemsanering met in-situ methoden, versie 2.3 

inclusief processturing conform protocol 6002  
 
Voor het Besluit bodemkwaliteit is de certificaathouder een door de Minister van Infrastructuur en 
Milieu erkende organisatie, indien deze is opgenomen in het overzicht van erkende 
bodemintermediairs op de website van Bodem+: www.bodemplus.nl. 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat 
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door T & K Beheer B.V. verrichte 
(water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, voor zover dat valt binnen de op dit 
certificaat vermelde protocollen 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, bij voortduring voldoen aan de in dit 
procescertificaat vastgelegde processpecificaties.  
 
Dit certificaat is afgegeven op 13 mei 2017 en is geldig tot 13 mei 2020. 
 
SGS INTRON Certificatie B.V. 
 
 
Ir. J.W.P. de Bont 
Certificatiemanager 
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SGS INTRON Certificatie B.V., Venusstraat 2 
Postbus 267, NL-4100 AG  CULEMBORG 
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Procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de 
waterbodem 
 
Certificaatnummer: UB-074/6 
 
 
 

 
1. PROCESSPECIFICATIES 
 

De (water)bodemsaneringen worden uitgevoerd conform de richtlijnen in SIKB 
protocol 7002 en SIKB protocol 6002 van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 voor het 
procescertificaat Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de 
waterbodem. 
 
Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie 
van processen ondersteund door audit van het managementsysteem, zoals 
beschreven in NEN-EN-ISO/IEC 17067. 
 
Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de 
genoemde documenten vermeld in de Beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 die is 
genoemd op www.sikb.nl. 
 

 
2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
 

Dit certificaat heeft alleen betrekking op de in het certificaat vermelde en door het 
bedrijf gehanteerde SIKB protocol. 
 
De opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de aannemer 
voor de uitvoering van een bodemsanering onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat 
de opdrachtnemer dit in haar offerte en rapportage aan de opdrachtgever dient te 
vermelden. 
 
Ingeval van klachten dient contact te worden opgenomen met: 
2.1. T & K Beheer B.V. te Sneek, 
 en zo nodig met: 
2.2. SGS INTRON Certificatie B.V. 
 

 

 
Pagina 2 van 2 

 

http://www.sikb.nl/

	1. PROCESSPECIFICATIES
	2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

		2017-05-11T10:19:38+0000
	Geneva
	SGS officially issued document




