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Contractnummer: NUBOU 23043368

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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is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

fSO 9001 :2015
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
ISO 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Dit certificaat is geldig van 01 augustus 2018 tot 24 maart2020

geldig bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
Uitgifte 8

i ; Dit certificaat heeft betrekking op meerdere entiteiten
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nanvuiiënde details zijn op de hierna volgeide 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 (0X81-693333 www.sqs.com
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This docum€nt is issued by tho Company subjoot to its Gsnsral Condíions of Csilllcaton
Serviæs, unless oth€lw¡se agreed, accesslbls
Attonton is drawn to hs Imitation$ of liability, indemnlfcalion and jurßd¡clional bsuos

htþ://u,wusgs.com/en/colifiêd-cl¡ênb-and-poducts/celifed-clÌent-direc,tory.
Any unauthorized
alteration, forg€ry or falsifcation ofthe conþnt or epgarance of this document is unlawfu ãnd
ofienders may be prosæuted to üe lullesl êxtent of tho lâìr.
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Certificaat NL1 1/81828235, vervolg
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De onderstaande onderliggende werkmaatschappijen van

M.J.O. Holding B.V.
ISO 9001'.2015
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Uitgifte 8

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

Uitgifte 8.

M.J. Oomen lnspectie B.V.
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenberoen. Nederland

Het uitvoeren van leidinginspecties
en technische metingen met behulp
van radartechnologie.

.01

Tecson lnspections B.V,

Het uitvoeren van niet destructief
ondeaoek (NDO) met behulp van
o.a. camera- en
ultrasoontechnieken en
thermognafische technieken t.b,v.
industrièle prolecten, zowel
nieuwbouw als onderhoud alsmede
hetqeven van technische adviezen.
Het u¡tvoeren van (niet)visuele
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Uitgifte L
Geldig vanaf
01 augustus 2018
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Uitgifte 8.
Geldig vanaf
0't auqustus 20'18
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Uitgifte 8.
Geldig vanaf
01 augustus 2018
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Uitgifte 8.
Geldig vanaf
01 augustus 2018

Distriboulevard 't3
47 6 1 RZ Zeu enberg en, Nederland

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

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

lntegraal Beheer B.V.
Distriboulevard 13
4761 RZ Zevenberyen, Nedef and

Geldig vanaf
01 auqustus 2018

inspecties van leidingsystemen en
Dutconstructies.
Het uitvoeren van renovaties van
leidingsystemen door middel van
relining of plaatselijke reparaties en
renovatie van putconstructies.
Het uitvoeren van visuele inspecties
en inventarisaties van openbare

infrastructuur.
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Het adviseren en integraal
afstemmen van beheer- en

onderhoudsactiviteiten van de
infrastructuur in de openbare ruimte,
met de focus oo riolerino en weqen.
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Uitgifte L
Geldþ vanaf
01 augustus 2018
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