CERTIFICAAT
Nummer: 2173322
Het milieumanagementsysteem van de op het addendum vermelde organisaties en locaties van:

Van der Velden Groep B.V.
Kastanjelaan 2
5283 WE Boxtel
en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO 14001:2015
Voor het toepassingsgebied:
Beheer en advies, reiniging, inspectie, reparatie, installatie, vervangen en ontstoppen van rioleringssystemen
en het afvoeren van afvalstoffen. Renovatie van hoofd- en binnenriolering. Het uitvoeren van deelreparaties
aan hoofd- en binnenriolering. Het inzamelen en verwerken van vet/water/slibmengels uit vetafscheiders en
olie/water/slibmengsels uit olie/benzine-afscheiders, alsmede het uitvoeren van een calamiteitendienst.
Dit certificaat is geldig tot:
Dit certificaat is geldig vanaf:
Gecertificeerd sinds*:

25 januari 2024
23 februari 2021
24 januari 2011

Dit certificaat is geldig voor de organisaties en locaties genoemd op het addendum.

DEKRA Certification B.V.

j
B.T.M. Holtus
Directeur

E
R.C. Verhagen
Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.
* tegen deze certificeerbare norm / mogelijk door een andere Certificatie-instelling
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ADDENDUM
Behorende bij certificaat nummer: 2173322
Het milieumanagementsysteem van de organisaties en locaties van:

Van der Velden Groep B.V.
Kastanjelaan 2
5283 WE Boxtel

Gecertificeerde vestigingen:

Afwijkende scope

Van der Velden Rioleringsbeheer Buren B.V.
Graafschapsstraat 6a
4116 GE Buren

Het inzamelen en verwerken van vet/water/slibmengsels
uit vetafscheiders en olie/water/slibmengsels uit
olie/benzine-afscheiders, evenals het uitvoeren van een
calamiteitdienst.

Van der Velden Groep B.V.
Kastanjelaan 2
5283 WE Boxtel

Beheer en advies, reiniging, inspectie, reparatie, installatie,
vervangen en ontstoppen van rioleringssystemen en het
afvoeren van afvalstoffen. Renovatie van hoofd- en
binnenriolering. Het uitvoeren van deelreparaties aan
hoofd- en binnenriolering. Het inzamelen en verwerken van
vet/water/slibmengels uit vetafscheiders en
olie/water/slibmengsels uit olie/benzine-afscheiders, alsmede
het uitvoeren van een calamiteitendienst.

Van der Velden Rioolrenovatietechnieken B.V.
Schouwrooij 4
5281 RE Boxtel

Renovatie van hoofd- en binnen riolering. Het uitvoeren van
deelreparaties aan hoofd- en binnen riolering en het
renoveren en injecteren van putten.

Van der Velden Rioleringsbeheer Nijmegen B.V.
Bijsterhuizen 1174
6546 AS Nijmegen

Beheer en advies, reiniging, inspectie, reparatie, installatie,
vervangen en ontstoppen van rioleringssystemen en het
afvoeren van afvalstoffen.

Dit addendum is geldig tot:
25 januari 2024
Dit addendum is geldig vanaf: 23 februari 2021
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