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Procescertificaat EC-SIK-60046

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

KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
Vestiging(en)

Amersfoort
Ad res

Telefoonnr
E-mail

Regentesselaan 2

Datum uitgifte:

tL-o4-2018

3818 HJ AMERSFOORT

Geldig tot:

tt-Ù4-202t

o33-422L308

Gecertificeerd sinds

11-04-2006

l(vK-nummer:

32069286

:

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat
Milieukundige begeleiding van (waterlbodemsaner¡ngen, ingrepen in de
waterbodem en nazorg
voor het toepassingsgebied

:

Protocol 6001: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg
Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg
Processpeclficatie
Het proces betreft de milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering overeenkomst¡g de ¡n dit certificaat genoemde protocollen.
De bij de uitvoering betrokken individuele milieukundige begeleider(s) staat(n) gereg¡streerd bij KWA Bedrijfsadviseurs B.V. en Normec
Certification B.V. Het proces omvat de milieukundige begeleiding en evaluatie van (waterlbodemsaneringen, ingrepen ¡n de waterbodem en
nazorg, tastbaar gemaakt in een evaluat¡everslag / realisatierapport en/of nazorgevaluatieverslag.

tot milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering kan herkennen dat de opdracht onder certificaat wordt
uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer in haar offerte en rapportage verwijst naar de "Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 6000" en b'rjbehorend
De opdrachtgever

protocol.
Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering wordt uitgevoerd conform de richtlûnen in de bovenstaande protocollen van de
Beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 6000 voor het procescertificaat "Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de
waterbodem en nazorg",
Wenken voor de afnemer
lnspecteer bij de aflevering of; geleverd is wat is overeengekomen; het merk en wijze van merken juist zijn; de producten (zie toepassing
en gebruik) geen zichtbare afwijkingen vertonen.
De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot KWA Bedr'rjfsadviseurs B.V. wenden en zo nodigtot Normec Cert¡ficat¡on B.V.
Controleer of dit certificaat nog geldig is, informeer hiervoor bij Normec Certification B.V. Controleer of het bedrijf op
certificaat door de Minister van lnfrastructuur en Milieu is aangewezen in het kader van het besluit bodemkwaliteit.
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Normec Certification B.V. voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.

