Certificaat NL1 0/8 1 826439.00
Contractnummer: NL/KB0 901179

Het managementsysteem van

de op pagina 2 genoemde onderliggende werkmaatschappijen van:

Brand Energy Holdings B.V.
George Stephensonweg 15
3133 KJ Vlaardingen, Nederland

-sc$

is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

VGM Checklist Aannemers

VGM
C HEcKUsr
A ¡tr¡neueRs

VCA Petrochem¡e - vers¡e 2008/5.1
Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 en 3 van dit certificaat,
NAGE-code: 25.61, 43.29, 43,34, 43.99
Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de

normeisen kan contact worden opgenomen met de organisalie.

Dit certificaat is geldig van 17 maart 2019 tot 02 oktober 2021
en blijft geldig bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
Uitgifte 13
Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties
Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina's opgenomen

Goedgekeurd door
lr. J. Weide

Nñ
Certification Manager
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SGS Nedefand B.V,
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands

t +31 (0)18'l-693333 r¡¡wrru.sgs.coa
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lhis doflment is bsued by the Company subject lo ils General Conditions olcertifætion
Seruiæs, unless otheffi¡se âgreed, âcæssible atwww.sgs.@rtterms_and_cond¡tions.htm.
Attention is dmwn to the limitat¡ons ofliability, indemn¡ñætion and jurisdiclional issues
establ¡shed therein. The authenl¡c¡ty of this document may be veril¡ed at
http:/ ryww.sgs.æn/en/cei¡fìeddients€nd.p¡oducts/csrtiñed{l¡enld¡rectory.
Any unaulhorized
alteration, forgery or falsilicat¡on oflhe æntent orappeamnæ ofh¡s document is unlawful and
offenders may be prosecuted lo the fullesl extent of the law.

Certificaat NL1 0/81 826439.00, vervolg
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- Brand Energy & lnfrastructure Services

B.V.

- Venko Schilderwerken B.V.

scq

VGM Checklist Aannemers
VCA Petrochemie - versie 2008/5.1
Uitgifte 13

År

GM
HECI(LIST
ANNEfIiENS

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit cerlilicaat in relatie met de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.
Overige vestigingen

Hoofdvestiging:
Brand Energy d lnfrastructure
Services B.V.
George Stephensonweg

5
3133 KJ Vlaardinqen, Nededand
1

Brand Energy & lnfrastructure
Services B.V,
Sanderboutlaan 17
6181 DN Elsloo, Nederland
Brand Energy & lnfrastructure

Services B.V,
Binnenduinrandweg 75
1943 AD Beverwijk, Nederland

Brand Energy & lnfrastructure
Services B.V.

Het uifuoeren van montage tracing,
thermische en akoestische
isolatiewerþaamheden en aanbrengen van
brandwerende systemen.
Montage, demontage en onderhoud van
stalen-, aluminium- en hefsteigers,
bekistingen en ondersteuningssystemen (het

.01

Uitgifte 13.
Geldig vanaf
17 maart 2019

leveren van total acces).
Onderhoud en keuring van mechanische

hoogwerksystemen.
Het uitvoeren van straal- en
conserveeractiviteiten. Het coördineren en
onder toezicht laten uitvoeren van
touwtechnieken en hoogwerkertrainingen.
Het uitvoeren van asbeslsaneringen.

Vlietskade 1019
4241 WE Arkel, Nederland

Brand Energy & lnfrastructure
Services N,V./S.4.
Accountantskantoor
Mannheimweg I *Kaai242
8-2030 Antwerpen, België

Het uitvoeren van montage tracing,

.03

Uitgifte 13.

thermische en akoestische

Geldig vanaf

isolatiewerkzaamheden en aanbrengen van
brandwerende systemen.
Montage, demontage en onderhoud van
stalen-, aluminium- en hefsteigers,
bekistingen en ondersteuningssystemen (het
leveren van total acces).
Onderhoud en keuring van mechanische
hoogwerksystemen.
Het uitvoeren van straal- en
conserveeractiviteiten. Het coördineren en
onder toezicht laten uitvoeren van
touwtechnieken en hooqwerkertraininqen.

17 maarl2019
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Brand Energy & lnfrastructure
Services GmbH
Rehhecke 80

Het uifuoeren van montage tracing,
thermische en akoestische
isolatiewerkzaamheden en aanbrengen van

D40885 Ratingen, Duitsland

Venko Schildenryerken B.V.
Marconistraat 1 a
7903 AG Hooqeveen, Nederland

.04

Uiþifte'12.
Geldig vanaf
'17
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brandwerende systemen.

Montage, demontage en onderhoud van
stalen-, aluminium- en hefsteigerc,
bekistingen en ondersteuningssystemen (het
leveren van total acces).
Onderhoud en keuring van mechanische
hoogwerksystemen.
Het uitvoeren van straal- en
conserveeractiviteiten. Het coördineren en
onder toezicht laten uitvoeren van
touwtechnieken en hooqwerkertraininqen.
Het uitvoeren van straal- en
conserveeractiviteiten.
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Uiþifte
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1.

Geldig vanaf
17 maarl2019
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Th¡s document is issuod by the Company subject to iß Gânerd Condilions of Cortfcafon
Services, unless otheflis€ agreed, accessible at wwwsgs.coin/terms_and_c¡ndiüons.hün
Attenlion is dravrn to tho l¡mitations of l¡abil¡ty, indemnil¡calion and jurisd¡cdonal lssus
esteblished therein. The authontic¡ty of this documont may b6 vodfied at

htþ:/ trw.sgs.corf€n/corliflod-clienb-and-products/corüned-c,lient

directory. Any unauthoized
alteralion, forgery or fålsificalion of the cont€nt or âppearance of thls document ¡s unlawful and
offenders may be prGecuted to lhe fullest extent of the laur.
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