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Biemond & Zonen B.V. 
 

Lindeweg 104, 3334 LA te Zwijndrecht 
23065853 

 
heeft aangetoond te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de: 

 

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat 
Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem  

 

Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 7000, versie 6.0 d.d. 1 februari 2018, 
afgegeven conform het Certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: 

 
BRL SIKB 7000 (Protocol 7001) 

Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden. 
 

BRL SIKB 7000 (Protocol 7004) 
Tijdelijk uitplaatsen van grond. 

 
Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. 

 

Aanwijzing voor de opdrachtgever: 

De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot de aannemer wenden en zo nodig tot de certificatie4instelling. 
Erkenningsnummer Bodem+ bra436446412362 

 

Registratienummer: 
Ingangsdatum certificaat: 
Certificaat geldig tot: 
Datum eerste certificaat: 
 
 

8139412.1 
0141142020 
0141142023 
0141142017 
 

Managing Director 
Dhr. E.W.A.C. Franken 
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Toelichting op dit certificaat: 

 

TÜV Nederland verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie4onderzoek  
dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door  

 
Biemond & Zonen 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 TÜV Nederland. 

 
Voor het Besluit bodemkwaliteit is de gecertificeerde organisatie een door de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat erkende organisatie, indien de haar certificaat is opgenomen in het 
overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Rijkswaterstaat directie 

Leefomgeving: www.bodemplus.nl. 
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