
C-e rtifi c aat va n Croe dke uring
Uitgereikt aan

Aannemingsbedrijf E.G.J. Steggink B.V.

Kerkstraat 87,7667 PW REUTUM, Nederland

Bureau Veritas CeÉification verklaaÉ dat het Veiligheid-, Gezondheid-
en M i I ieu-beheerssysteem van boven genoemde organ isatie

beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van
de norm zoals hieronder vermeld.

Norm

vcA** 2008 15.1
Toepassingsgebied

Het uitvoeren van bouwkundige projecten in de woning- en utiliteitsbouw. De
bouwkundige projecten omvatten nieuwbouw, alsmede renovatie, onderhoud

en restauratie.

NACE Code F.4'1.20

lnitiële goedkeuringsdatum: 8 april 2014

Behoudens een voortdurende en bevredigende werking van het VGM-
beheersysteem van de genoemde organisatie,
is dit certificaat geldig tot:8 april20í7
Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen met nummer:
+31 (0)88 450 5500.
Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de
toepasbaarheid van de VGM-beheersysteem eisen, kan worden verkregen door
contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.

Certificaatnummer: NL012532-1 Datum van afgifte: 15 april2014
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Mmging office: Burcau Veritas Inspection & C*rtification The Netherlands B.V.,

Compuereg 2, 3821 AB Amafoon
Issuing office: Burcau Veritas Inspection & Grtification The Nethedands B.V.,

Compuemg 2, 3821 AB ArcnÍoon
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Gertificaat van Goedkeu ring
Uitgereikt aan

Aannemingsbedrijf E.G.J. Steggink B.V.
Kerkstraat 87,7667 PW REUTEM, Nederland

Bureau Veritas Gertification verklaart dat het managementsysteem van
bovengenoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming

bevonden werd met de eisen van de norm zoals hieronder vermeld

Norm

ISO 9001 :2008

Toepassingsgebied

Het aannemen en uitvoeren van bouwkundige projecten in de woningbouw en de
utiliteitsbouw. De bouwkundige projecten omvatten nieuwbouw, renovatie,

onderhoud en restauratie.

lnitiële goedkeuringsdatum: 4 november 2010

Behoudens een voortdurende en bevredigende werking van het
managementsysteem van de genoemde organisatie,
is dit certificaat geldig tot: 4 november 2016

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen met nummer:
+31 (088) 450 55 00.
Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid
van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen
met de gecertificeerde organisatie.

Certificaatnummer: N L0í í 555-í Datum van afgifte: 9 januari 20í4

lN.N
Meuging oÍfice Blmu Verim Iopeaion & Gnification The Neóedan& B.V.,
Coopuemg 2,3821 AB Amrfoon, The Netherlads
Issuiog ofíice: Brmu Veriru lmpecion & GnÍicati<ro The Nethedaqds 8.V.,

Camputereg 2,3821 AB Amerfoon, The Netherlu&
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