Certificaat SL-121/8
Het managementsysteem van de onderliggende werkmaatschappijen van:

P. Sinke Holding B.V.:

P. Sinke B.V.
Sturm en Dekker sloopwerken B.V.
-

-

Nishoek 38 A
4416 PE KRUININGEN
Telefoon (0113) 38 21 60
E-mail: info@sinkegroep.nl
Website: www.sinkegroep.nl
Kamer van Koophandel nummer 22048404
is gecertificeerd volgens de norm

SVMS-007
Certificaatcode SVMS: SVMS-SL-420
Datum van uitgifte: 2018-12-04
Geldig tot: 2021-12-04
Dit systeemcertificaat is afgegeven op basis van versie 17-01 van de Beoordelingsrichtlijn Veilig
en Milieukundig Slopen SVMS-007 conform het Certificatiereglement van SGS Nederland B.V.
SGS Nederland B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door genoemde
werkmaatschappijen van P. Sinke Holding B.V. gehanteerde managementsysteem bij voortduring
voldoet aan de eisen uit de bovengenoemde beoordelingsrichtlijn. De eisen in dit
managementsysteem hebben betrekking op het managementsysteem van de sloopaannemer,
deskundigheid van personeel, de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten, de
afvoer van vrijkomende sloopmaterialen en de arbeidsveiligheid en het milieu.
SGS Nederland B.V.

Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager Industrial
Gebruikers van dit systeemcertificaat worden geadviseerd om de geldigheid te controleren door het certificaatregister te raadplegen op
de website van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen: www.veiligslopen.nl. Bij klachten dient contact te worden opgenomen met
de certificaathouder en in geval van ernstige klachten tevens met SGS Nederland B.V.
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SGS Nederland B.V., Malledijk 18
Postbus 200, NL-3200 AE SPIJKENISSE
T : +31 88 21 45 133
www.sgs.nl

Certificaat SL-121/8
Het managementsysteem van

P. Sinke B.V.
Nishoek 38 A
4416 PE KRUININGEN
Telefoon (0113) 38 21 60
E-mail: info@sinkegroep.nl
Website: www.sinkegroep.nl
Kamer van Koophandel nummer 22020311
is gecertificeerd volgens de norm

SVMS-007
Certificaatcode SVMS: SVMS-SL-420
Datum van uitgifte: 2018-12-04
Geldig tot: 2021-12-04
Dit systeemcertificaat is afgegeven op basis van versie 17-01 van de Beoordelingsrichtlijn Veilig
en Milieukundig Slopen SVMS-007 conform het Certificatiereglement van SGS Nederland B.V.
SGS Nederland B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door
P.Sinke B.V. gehanteerde managementsysteem bij voortduring voldoet aan de eisen uit de
bovengenoemde beoordelingsrichtlijn. De eisen in dit managementsysteem hebben betrekking op
het managementsysteem van de sloopaannemer, deskundigheid van personeel, de voorbereiding,
uitvoering en oplevering van sloopprojecten, de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen en de
arbeidsveiligheid en het milieu.
SGS Nederland B.V.

Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager Industrial
Gebruikers van dit systeemcertificaat worden geadviseerd om de geldigheid te controleren door het certificaatregister te raadplegen op
de website van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen: www.veiligslopen.nl. Bij klachten dient contact te worden opgenomen met
de certificaathouder en in geval van ernstige klachten tevens met SGS Nederland B.V.
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SGS Nederland B.V., Malledijk 18
Postbus 200, NL-3200 AE SPIJKENISSE
T : +31 88 21 45 133
www.sgs.nl

Certificaat SL-121/8
Het managementsysteem van

Sturm en Dekker sloopwerken B.V.
Kleverskerkseweg 24
4338 PM MIDDELBURG
Telefoon (0118) 59 27 20
E-mail: info@sturmendekker.nl
Website: www.sturmendekker.nl
Kamer van Koophandel nummer 65068033
is gecertificeerd volgens de norm

SVMS-007
Certificaatcode SVMS: SVMS-SL-420
Datum van uitgifte: 2018-12-04
Geldig tot: 2021-12-04
Dit systeemcertificaat is afgegeven op basis van versie 17-01 van de Beoordelingsrichtlijn Veilig
en Milieukundig Slopen SVMS-007 conform het Certificatiereglement van SGS Nederland B.V.
SGS Nederland B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door
Sturm en Dekker sloopwerken B.V. gehanteerde managementsysteem bij voortduring voldoet aan
de eisen uit de bovengenoemde beoordelingsrichtlijn. De eisen in dit managementsysteem
hebben betrekking op het managementsysteem van de sloopaannemer, deskundigheid van
personeel, de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten, de afvoer van
vrijkomende sloopmaterialen en de arbeidsveiligheid en het milieu.
SGS Nederland B.V.

Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager Industrial
Gebruikers van dit systeemcertificaat worden geadviseerd om de geldigheid te controleren door het certificaatregister te raadplegen op
de website van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen: www.veiligslopen.nl. Bij klachten dient contact te worden opgenomen met
de certificaathouder en in geval van ernstige klachten tevens met SGS Nederland B.V.
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SGS Nederland B.V., Malledijk 18
Postbus 200, NL-3200 AE SPIJKENISSE
T : +31 88 21 45 133
www.sgs.nl

