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Hoondert Beheer B,V.:

Aannemings- en Verhuurbedrijf
J. Hoondert &Zn. B.V.

- Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Heinkenszandseweg 19

4453 VE 's-Heerenhoek, Nederland

is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

ISO 9001 i2015

Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit ceÉificaat.

voor verdere,toer.h5ïïffi:l.,:ïï:ïïïl3:iïï:,1iï'3[fffiliï:lïf 
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Dit qe.rtificaat is geldig van 08 oktober 2021 tolen met 25 september 2024

bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
Uitgifte 9

,11

Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties

Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen

Goedgekeurd door

lr, J. Weide

CeÍiÍication Manager

SGS Nederland B.V.

Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands
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This document is issued by the Compily subjectto its General Conditions ofCerliÍcalion

Services, unless otheÍwise agÍeed, accessible at M.sgs.coíulems-and-conditions.hfn.
Atention is drawn to the limitations of liability, indemnifcaton and jurisdictional i$ues

established therein. The authenticity of tlis document may be verified d
ht$s:/ trw.sgs.com/en/cenifed-clients-and-produc8/ceÍtifed-client-ditschÍy. Any unauthorized

alteÍalton, ÍoÍgery or Íalsifcalion of the content oÍ appeaance of this docurent is unlawful and

offendere may be prosecuted lo he fullst extent of the law.



Certificaat N 106/0454.00, vervolg

De volgende onderliggende werkmaatschappijen van

Hoondert Beheer B.V.:

Aannemings- en Verhuurbedrijf
J. Hoondert &7n. B.V.

- Hoondert Services & Decommissioning B.V.

ISO 9001:2,015
Uitgifie 9

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de

ISO 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de oÍganisatie,

Overige vestigingen
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Baggerwerk, bodemsanering, grondvezet en wegenbouw.

lnname en recyclen van afualstoffen en bouwstoffen'

Slopen van bouwwerken. Reinigen van wegen en bedrijfsterreinen.

Op- en overslag van (bulk)goederen, Handel in bouwstoÍfen.

Tanksanering, Bergingswerkzaamheden.

Verhuurvan machines met bedienend penoneel.

Transport en tÍansportbegg!q!!!ry.

Aannemings- en VerhuurbeótjÍ
J. HoondeÍt & Zn. B.V.
Heinkenszandseweg 19

4453 VE 's-Heerenhoek, Nederland

Opslag en decontaminatie van Íadioactieve stoffen waaronder

NORM. lnname en recyclen van afvalstoffen en bouwstoffen.

en ofbhore installaties envan

in bouwstoffenen van

Hoondert SeÍvices & Decommissioning B.V

Spanjeweg 4 Haven 8620

4455 TW Nieuwdorp, Nederland

lnname en recyclen van afualstoffen en bouwstoffen.

Handel in bouwstoffen.
HoondeÉ Seruices & Decommissioning B.V

Puindepot Walcheren

lndustrieweg 7
4338 PR Middelbua, Nederland
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