Certificaat NL 11/81828127.00
Contractnummer. NL/BOU 23043369
Het managementsysteem van

de volgende onderliggende werkmaatschappijen van M.J.O. Holding B.V.:

- M.J. Oomen Inspectie B.V.
ook handelend onder de naam M.J. Oomen Weg inspectie
- M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.
ook handelend onder de naam Omni Relining
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenbergen, Nederland

is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

VGM Checklist Aannemers

vca!

VCA- versie 2017/6.0
Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat.
Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Dit certificaat is geldig van 23 februari 2020 tot 23 februari 2023
Bij positieve resultaten van opvolgingsbezoeken.
Gecertificeerd sinds 23 februari 2011
Uitgifte 11
Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties.
Aanvullende details zijn op de volgende pagina opgenomen.
Goedgekeurd door
Ir. J. Weide
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Certification Manager
SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands
t +31 (0)181-693333 www.sgs.com

This document is issued by lhe 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 extentof the law.
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De volgende onderliggende werkmaatschappijen van

M.J.O. Holding B.V.:

- M.J. Oomen Inspectie B.V.
- M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.
ook handelend onder de namen Omni Relining
M.J. Oomen Weginspectie
Uitgifte 11
Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dil certificaat in relatie met de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.
Overige vestigingen

Distriboulevard 1
4761 RZ Zevenbe
Ook handelend on
M.J. Oomen We
M.J. Oomen Leid
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenbergen, Nede
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- Het uitvoeren van (niet-) visuele inspecties van
leidingsystemen en putconstructies.
- Het uitvoeren van leidinginspecties en technische metingen
met behulp van radartechnologie.
- Het uitvoeren van visuele inspecties en inventarisaties van
o nbare infrastructuur
Het uitvoeren van renovaties van leidingsystemen door middel
van relining of plaatselijke reparaties en
renovatie van putconstructies (Omni Relining)

ook handelend onder de namen
Omni Relining
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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.,
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