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Adres; 	 Van Vredenburchweg 132 	 Datum uitgifte: 	 29-03-2018 

2283 TG RIJSWIJK ZH 	 Vervaldatum: 	 29-03-2021 

Telefoonnr: 	070-3908063 	 Datum eerste uitgirte; 	10-05-1998 

Contactpersoo Dhr. M.J.J. van Zundert 	 KvK-nummer: 	 58359206 

e-mail : 	 info@sloopwerk.nl  

Verklaring van uitgifte 

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat 

Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage Xllla behorend bij artikel 4.27 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V. 

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van verwijderen 

van asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde 

constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een 

incident incl. de oplevering van het asbestverwijderingswerk, met als resultaat een locatie vrij van bronnen met 

secundaire asbestvezelemissie, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit bijlage Xllla behorende bij artikel 

4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling. 

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever 

1. 	De certificaathouder: 

a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit bijlage Xllla; 

b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling; 

c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien 

dagen na een getekend verzoek hiertoe; en 

d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van bijlage Xllla door aan de certificerende 

instelling. 

Voor Normec Certification B.V. 

mr. M.M.A. Princen 

Normec 

Stichting 

Certificatie 

As best 

stom cert 
sbestverwijderir 

J,,nr tlo aplriiah o iri ,,n dit nrnrûrrtifirt ,nrdt vpr,A,p7pn nr ht çCts Cprtifjrastrepiçtpr ön www.ascert.nl . 

Cetificerende instelling. rtificerende  Normec Certification B.V. Ce 07-0070330 

Aanwijzingsbeschikking: 

—[ 

ARBO/P&G/08/14505 SCA-code: 07-0070330.01 

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde. 	 Nadruk verboden 	 oiau J. Vdfl 1 


