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BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-SIK- 20252
..

Normec Certification B V verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van:

Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V.
Vestiging( en):

Hulst
Adres:

Kreekzoom 3
4561 GX HULST

Telefoonnr:
E -mail :

( 0)114 31 15 48

info @ colsen.nl

Datum uitgifte:
Geldig tot:

13-06-2019

Gecertificeerd sinds:
KvK-nummer:

13-06-2007

13 -06-2022

22050688

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat
Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek
voor het toepassingsgebied:
Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van

grondmonsters en waterpassen ( versie 6.0)

Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters (versie 6.0)
Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (versie 6.0)
Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 6.0)
Processpecificatie
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek, versie 6.0, d.d. 1februari 2018, overeenkomstig de in dit certificaat 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 Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek B.V. uitgevoerde
processen bij voortduring voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties en daarmee
voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument.
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de certificaathouder en, zo nodig, tot
Normec Certification B.V.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is de gecertificeerde organisatie een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende organisatiee
indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Rijkswaterstaat directiie
Leefomgeving:
www.bodem plus , 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.

