
P laats en datum: V oor het kantoor van afgifte: 

Barendrecht, 22 november 2018 DNV GL - Business Assurance 

Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, 

Nederland 

J.H.C.N. van Gijlswijk 

Management Representative 

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat. 

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NEDERLAND. TEL:+31102922689. 
assurance.dnvgl.com 

C ertificaat Nr.: 

278823-2018-AE-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 

04 december 2012 

Geldig: 

04  december 2018 - 04 december 2021 

Dit is ter bevestiging dat het management systeem van 

Van den Herik Beheer B.V. 
Industrieweg 24, 3361 HJ, Sliedrecht, Nederland 
en de locaties zoals vermeld in de Bijlage bij dit certificaat 

voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm: 

ISO 14001:2015 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001 certificatiesysteem van SCCM en 
is geldig voor de volgende scope: 
Aannemen, ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van grond-, weg- en 
(droge en natte) waterbouwkundige werken, verticale drainage, opsporing 
en ondersteuning bij het ruimen van explosieven, (water)bodemsaneringen 
en ingrepen in de waterbodem. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 

Van den Herik Beheer B.V. 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Locatie Adres site Site Scope 
Van den Herik Kust- en 
Oeverwerken B.V. 

Industrieweg 24, 3361 HJ 
Sliedrecht, Nederland 

Aannemen, ontwerpen, voorbereiden 
en uitvoeren van grond-, weg- en 
(droge en natte) waterbouwkundige 
werken, verticale drainage, opsporing 
en ondersteuning bij het ruimen van 
explosieven, (water)bodemsaneringen 
en ingrepen in de waterbodem. 

Van den Herik Materieel B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ 
Sliedrecht, Nederland 

Aannemen, ontwerpen, voorbereiden 
en uitvoeren van grond-, weg- en 
(droge en natte) waterbouwkundige 
werken, verticale drainage, opsporing 
en ondersteuning bij het ruimen van 
explosieven, (water)bodemsaneringen 
en ingrepen in de waterbodem. 

Van den Herik Personeel B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ 
Sliedrecht, Nederland 

Aannemen, ontwerpen, voorbereiden 
en uitvoeren van grond-, weg- en 
(droge en natte) waterbouwkundige 
werken, verticale drainage, opsporing 
en ondersteuning bij het ruimen van 
explosieven, (water)bodemsaneringen 
en ingrepen in de waterbodem. 

Van den Herik Personeel 
Waterbouw B.V. 

Industrieweg 24, 3361 HJ 
Sliedrecht, Nederland 

Aannemen, ontwerpen, voorbereiden 
en uitvoeren van grond-, weg- en 
(droge en natte) waterbouwkundige 
werken, verticale drainage, opsporing 
en ondersteuning bij het ruimen van 
explosieven, (water)bodemsaneringen 
en ingrepen in de waterbodem. 

Saricon B.V. Industrieweg 24, 3361 HJ 
Sliedrecht, Nederland 

Het opsporingsproces van 
conventionele explosieven, waaronder:
• Advisering, vooronderzoek,
integrale veiligheid,
• Het opsporen, benaderen,
identificeren en ruimen,
• Contractmanagement en OCE
opleidingen,
• Detectie voor archeologie,
geologie, CE en ondergrondse
structuren en objecten.


