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Het managementsysteem

van

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

M.J,O, Holding B.V,
Distriboulevard 13
47 61 RZ Zevenbergen, Nederland
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scs

is geauditeerd en gecertif¡ceerd volgens de eisen van

ISO 14001 :2015
Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat,
Ditcertirìcaatisve"gåtfi
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Dit certificaat is geldig van 01 augustus 2018 tot 24 maart2020
,,,,.iii¡ltilìil;¡gCIlþf¡1fi rgetOig

bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
Uitgifte 4

certificaat heefr betrekki ng op meerdere entiteiten.
AanvullêTiile details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen.

Goedgekeurd door
lr. J. Weide
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Certification Manager
SGS Nederland B.V,
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands
t +31 (0)181-693333 www,sos.com

ffi@
Th¡s document ¡s lssued by the Company sub.lôct b lts G€neral Condfions of Cêlifcalion
Servìces, unless oberv/iss agrsed, accessible atwww.sgs.comlerms_and_condltons.hün.
Attenlion is drawn to th6 limltatìons of liabllity, lndemnlfcalion and jurisdhtonal is9u6s
established thereln. The authentcity 0f tì¡s docum€nt may bs veûfod at

htþrlww.sos.corlervcerlifedal¡ents-and-products/cerlif€ûcl¡enldirectffy.
Any unautìorized
alteration, forgery or falsifcation of the conterìt or appstrance ot lhis documsnt ls unlawlul and
ofienders may be proseculed h lhs fullsst extent ot ths law.
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Certificaat NL1 4/81 8842003, vervolg

De onderstaande onderliggende werkmaatschappijen van

M.J.O. Holding B.V.
ISO 14001 :2015
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Uitgifte 4

Dit certifiæat is verstrekt op basis van het SCCM certificatiesysleem.
SCCM publiceert de certificaten op www.sccm.nl

SCCM

Overige vestigingen

/

M.J. Oomen lnspectie B.V.
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenbemen. Nederland
Tecson lnspections B.V.
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenbergen, Nederland

M.J. 0omen Leidingtechniek B,V.
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenbercen. Nederland
M.J. 0omen Leidingtechniek B.V.
handelend onder de naam:
Omni Relining
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenberoen. Nederland
M.J. Oomen Leidingtechniek B.V
handelend onder de naam:
M.J. Oomen Weginspectie
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenberuen, Nederland

lntegraal Beheer B.V.
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenbergen, Nederland

This document is issued by thê Company subject to

Het uitvoeren van leidinginspecties

.01

Het uitvoeren van niet destructief
ondezoek (NDO) met behulp van
o.a, camera- en
ultrasoontechnieken en
thermografische technieken t.b.v.
industriéle projecten, zowel
nieuwbouw als onderhoud alsmede
het oeven van technische adviezen.
Het uitvoeren van (niet)visuele
inspecties van leidingsystemen en

.02

Uitgifte 4.

.04

Geldig vanaf
01 auqustus 2018
Uitgifte 4.
Geldig vanaf
01 augustus 2018

.05

en inventarisaties van openbare
infrastructuur.

Het adviseren en integraal
afstemmen van beheer- en
onderhoudsactiviteiten van de
infrastructuur in de openbare ruimte,
met de focus oÞ riolerinq en weqen.
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Uitgifte 4.
Geldig vanaf
01 augustus 2018

Uitgifte 4.

Geldig vanaf
01 augustus 2018

lß General Condilions of C€rüfcation
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Ssrvicos, unless
Attonüon ¡s
unauthorizêd
unlawful and
ñrgery or falsiffoâlion oflhe cont€ntor apperance ofü¡s
ofiênders may bs prosccuted b lhe fullest exbnt of the law.
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Uiþifte 4.
Geldþ vanaf

.03

relining of plaatselijke reparaties en
renovatie van putconstruct¡es.
Het uitvoeren van visuele inspecties

u.,,

rt r

^

f
t¡.httns
o,oo'å\!ffi:íïY,i:i':í

01 augustus 2018

Dutconstructies.
Het uitvoeren van renovaties van
leidingsystemen door middel van

Uitgifte 4.

Geldig vanaf
01 auqustus 2018

en technische metingen met behulp
van radartechnolooie.
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