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CERTIFICAAT
Aboma Certificering bv bevestigt dat het
kwa iteitsmanagementsysteem van
I

VAN DE KREEKE BEHEER B.V.
Huib van de Kreekeweg 5 te Nuth
Met nevenvestigingen zoals vermeld op de bijlage

voldoet aan de eisen gesteld conform de

F

NEN-EN-ISO 9001:2015

IJ

voor het werkgebied:
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Uitvoeren van werken op het gebied van de chemiebouw, bouw, grond-, weg- en
waterbouw in het bijzonder reconstructies van wegen en aanleggen en renoveren van
rioleringen en leidingen, cultuurtechnische werken, grondverzet van saneren van
verontreinigde terreinen en leidíngtechniek en betontechniek. Bouw, verbouw,
restauratie en onderhoud van woning, utiliteitsbouw en betonbouw. Uitvoeren van
werkzaamheden op het gebied van zuurbestendig tegel- en kitwerk en vloeistofdichte
vloeren. Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied reinigen, ontstoppen en
inspecteren van riolen.

NACE-code: EA28
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Geldig van 1 5-10-2020 tot 04-06-2021
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BIJLAGE BIJ NEN-EN-ISO 9001:2015 CERTIFICAAT MET CERTIFICAATNUMMER 2107730
VAN DE KREEKE BEHEER B.V.
Huib van de Kreekeweg 5 te Nuth

Geldig van í5-í0-2020 tot 04-06-2021.
Van de Kreeke Beheer B.V. is door Aboma Certificering bv gecertificeerd voor
NEN-EN-lSO 9001:2015
Het certificaat heeft betrekking op onderstaande nevenvestigingen

Naam
Hermans Elsloo B.V

Statutair qevestiqd
Huib van de Kreekeweg 5 6361KG

KvK-nummer
14024502

Nace
EA28 - F41.20
te Nuth
&F42.11
Scope: Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van zuurbestendig tegel- en kitwerk en vloeistofdichte
vloeren.
ABZ B.V
Huib van de Kreekeweg 5 6361KG
12057945
EA28 - F41.20
te Nuth
&F4211
Scope: Uitvoeren van wegenbouwkundige werken, reconstructie van wegen, aanleggen en renoveren van
beton en asfalt.
Wegenbouw Van de
Huib van de Kreekeweg 5 6361KG
14028196
EA28 - F41.20
Kreeke N.V.
te Nuth
&F4211
Scope: Uitvoeren van werken op het gebied van de chemiebouw, bouw, grond-, weg- en waterbouw in het
bijzonder reconstructies van wegen en aanleggen en renoveren van rioleringen en leidingen,
cultuurtechnische werken, grondverzet van saneren van verontreinigde terreinen en leidingtechniek en
betontechniek.
Wegenbouw Van de
Nijverheidspark 22 3580 te Beringen
EA2B - F41.20
Kreeke N.V.
Belqië
& F42.11
Scope: Uitvoeren van werken op het gebied van de chemiebouw, bouw, grond-, weg- en waterbouw in het
bijzonder reconstructies van wegen en aanleggen en renoveren van rioleringen en leidingen,
cultuurtechnische werken, grondverzet van saneren van verontreinigde terreinen en leidingtechniek en
betontechniek.
Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 3580 te Beringen
EA2B - F41.20
Speciale Technieken
Belgiè
&F42.11
BV (B)
Scope: Uitvoeren van projecten in de utiliteitssector, industriebouw, woningbouw verbouwinq en onderhoud
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