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Certificaat NL14/818843292 
Contractnummer: NL/ITC 71221553 

 

 

Het managementsysteem van 

de onderliggende werkmaatschappijen, zoals  
beschreven op pagina 2 van dit certificaat, van 

ATKB B.V. 
 

Louis Braillelaan 100 
2719 EK, Zoetermeer, The Netherlands 

 
is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van 

 

ISO 9001:2015 
 

Voor de volgende activiteiten 

 
Uitvoeren van onderzoek. alsmede advies, toezicht en begeleiding op 

milieuhygiënisch annex geofysisch en aquatisch gebied (natuur en 
leefomgeving). 

 
 

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de  
ISO 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie. 

 

Dit certificaat is geldig van 16 maart 2021 tot en met 28 februari 2024 
bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken. 

Uitgifte 9 
 

Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties.  
Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen. 

  

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification 
Services, unless otherwise agreed, accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. 

Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues 
established therein. The authenticity of this document may be verified at 

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any unauthorized 
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and 

offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 

http://www.sgs.com/
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Certificaat NL14/818843292, vervolg 
 
 

De onderstaande onderliggende werkmaatschappijen van 

ATKB B.V. 
 

ISO 9001:2015 
Uitgifte 9 

 
Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de  

ISO 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie. 
 

Overige vestigingen 

 

Entiteit / Locatie Deelscope 

ATKB B.V. 
Louis Braillelaan 100 
2719 EK Zoetermeer, Nederland 

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 1 van dit 
certificaat. 

ATKB Middelharnis  

Prins Bernhardlaan 147  
3241 TA Middelharnis, Nederland 

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 1 van dit 

certificaat. 

ATKB Waardenburg 

Koeweistraat 7 
4181 CD Waardenburg, Nederland 

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 1 van dit 

certificaat. 

ATKB Assen 
Stationsstraat 29C 

9401 KW Assen, Nederland 

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 1 van dit 
certificaat. 

 


