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Certificaat NL1 21 818287 344
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Contractnummer: NL/BOU BQD-94021

Het managementsysteem van

Hoondert Services & Decommissioning B,V.
met geauditeerde en gecertificeerde locaties:

- Hoondert Milieuterminal
- Puindepot Walcheren
Heinkenszandseweg 19
4453 VE's-Heerenhoek, Nederland
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is geauditeerd en gecertiÍiceerd volgens de eisen van

ISO 14001:2015
-ï'ru
Voor de volgende activiteiten
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SCCM

Dit certiÍicaat is

ve.$tfltrïïï:::ïJ:':j-ÏfJ'ff

{t;tnt,ng

too,a,nor;e

ft t íiel ie mo o g? m c nt tr'l c m c i
wt nilieu tnqêtoid èn v?ilig wttlen
I

ïl'ililliïïl

#

. ,.iae-

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat'
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Dit certificaat is geldig van 08 oktober 2021 tot 25 september 2024

bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
Uitgifte 5

,

Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties
details
zijn op de hierna volgende pagina opgenomen
Aanvullende

Goedgekeurd door
lr. J. Weide
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CertiÍication Manager
SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands
t +31 (0)181-693333 www.sos.com
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ïhis document is issued by he Compaf,y subjectlo its GeneÍal Conditions 0í Cerlifcatjon
SeMces, unless otheMise agÍeed, accessible atw.sgs.com/tems-and-@nditions.htn
Altenton is drawn to the limitations ofliability, indemnification andjurisdiclional issues
established lheÍein. The aulhenticity ofthis docurentmay be veÍifed at
hlssÍ\'{w.sgs.coÍteÍ/certíed{lients-an&prcducts/certified-clientdiÍectoÍy. Any unauthorized
altêralion, íoÍgery orÍalsificaton oflhe contentorappeaance ofthis document is unlawful and
offenders may be pÍosecuted h the fullest extent of lhe law.
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Certificaat

NL1 2/81

8287344, vervolg

Hoondert Services & Decommissioning B.V.
met geauditeerde en gecertiÍiceerde locaties:

- Hoondert Milieuterminal
- Puindepot Walcheren
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ISO 14001:2015
UitgiÍte 5

Dit certificaat is verstrekt op basis van het SCCM ceÍificatiesysteem.
SCCM publiceêrt de certiÍicaten op www.$ccm.nl
Overige vestigingen
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v@t mii.u cn gerond an wilig wa,ken

HoondeÉ SeÍvices & Decommissioning B,V.
met geauditeerde en gecertificeerde locatie:

HoondeÍ Milieuterminal
Spanjeweg 4 Haven 8620
4455 TW Nieuwdom, Nederland

HoondeÍ Seryices & Decommissi0ning B.V.
met geauditeerde en gecertificeerde localie:

t t ificol

Slopen van industriéle en offshore installaties en schepen.
0pslag en decontaminatie van radioactieve stoffen
waaronder NORM. lnname en recyclen van afualstoffen en
bouwstoffen. Op- en ovenlag van (bulk)goederen.
Handel in bouwstoffen.
lnname en recyclen van afvalstoffen en bouwstoÍfen
Handel in bouwstoffen

Puindepot Walcheren
lndustrieweg 7
433B PR Middelburo. Nederland
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