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MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICAAT  

Certificaat nr.:
260290-2018-AQ-NLD-RvA

Initiële certificatie datum:
17 juli 2003

Geldig:
26 oktober 2021 – 25 oktober 2024

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van

B.V. Beheersmaatschappij Werkendam h.o.d.n.
De Klerk Werkendam
Sasdijk 10, 4251 AA  Werkendam, Nederland

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat

voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm:

ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Ontwerpen, produceren en onderhouden van staalconstructies (incl. straal- en
conserveringswerk) en het leveren en monteren van werktuigbouwkundige constructies
inclusief de bijbehorende hydraulische en elektotechnische installaties.
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT

B.V. Beheersmaatschappij Werkendam h.o.d.n. De Klerk Werkendam

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd:
 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie

B.V. Beheersmaatschappij Werkendam

h.o.d.n. De Klerk Werkendam

Sasdijk 10, 4251 AA  Werkendam,

Nederland

Het maken en onderhouden van

staalconstructies (inclusief straal- en

conserveringswerk) en het leveren en

monteren van werktuigbouwkundige

constructies inclusief de bijbehorende

hydraulische en elektrotechnische

installaties

De Klerk Staalconstructie (Staalloods) Hulsenboschstraat 6, 4251 LR 

Werkendam, Nederland

Ontwerpen, produceren en onderhouden

van staalconstructies (incl. straal- en

conserveringswerk) en het leveren en

monteren van werktuigkundige

constructies inclusief de bijbehorende

hydraulische en elektrische installaties.

De Klerk Waterbouw Hoge Maasdijk 9, 4285 XB  Woudrichem,

Nederland

Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van

weg- en waterbouwkundige werken,

inclusief de bijbehorende

werktuigbouwkundige en elektrotechnische

installaties. Het uitvoeren van

(water)bodemsaneringen.

De Klerk Werktuigbouw en

Staalconstructie B.V. h.o.d.n. De Klerk

Staalconstructie

Sasdijk 10, 4251 AA  Werkendam,

Nederland

Het ontwerpen, produceren en

onderhouden van staalconstructies (incl.

straal- en conserveringswerk) en het

leveren en monteren van

werktuigbouwkundige constructies

inclusief de bijbehorende hydraulische en

elektrotechnische installaties.

Labrujère Staalbouw B.V. Ampèreweg 4, 4338 PT  Middelburg,

Nederland

Het ontwerpen, produceren en

onderhouden van staalconstructies (incl.

straal- en conserveringswerk) en het

leveren en monteren van

werktuigbouwkundige constructies

inclusief de bijbehorende hydraulische en

elektrotechnische installaties.

Labrujère Services B.V. Ampèreweg 4, 4338 PT  Middelburg,

Nederland

Het aannemen, ontwerpen, uitvoeren en

onderhouden van werktuigbouwkundige

constructies (inclusief de bijbehorende

hydraulische en elektrotechnische

installaties).

De Klerk Staalconstructie (Werkplaats

Woudrichem)

Hoge Maasdijk 9, 4285 XB  Woudrichem,

Nederland

Ontwerpen, produceren en onderhouden

van staalconstructies (incl. straal- en

conserveringswerk) en het leveren en

monteren van werktuigkundige

constructies inclusief de bijbehorende

hydraulische en elektrische installaties.

De Klerk Waterbouw Sasdijk 10, 4251 AA  Werkendam,

Nederland

Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van

weg- en waterbouwkundige werken,

inclusief de bijbehorende

werktuigbouwkundige en elektrotechnische

installaties. Het uitvoeren van

(water)bodemsaneringen.
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