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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Avezaat Beheer B.V.
Rumpsterweg 16, 3981 AK BUNNIK, Nederland

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

 ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop 
de van toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Huidige uitgiftedatum: 19 juni 2018 Originele uitgiftedatum:
Vervaldatum: 27 maart 2021 ISO 9001 – 17 juli 2013
Certificaatnummer: 10095361

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 00008359 

De reikwijdte van deze goedkeuring geldt voor:
Het aannemen en uitvoeren van projecten in de GWW-sector en cultuurtechnische werken, tevens water- en 
bodemsanering dan wel alle hiermee indirect verband houdende activiteiten en voorzieningen.  Het aannemen

en uitvoeren van projecten in de sloop en asbestsaneringsector dan wel alle hiermee indirect verband 
houdende activiteiten en voorzieningen.
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Locatie Activiteiten

Rumpsterweg 16, 3981 AK BUNNIK, Nederland
ISO 9001:2015

Het aannemen en uitvoeren van projecten in de 
GWW-sector en cultuurtechnische werken, 
tevens water- en bodemsanering dan wel alle 
hiermee indirect verband houdende activiteiten 
en voorzieningen.  Het aannemen en uitvoeren 
van projecten in de sloop en 
asbestsaneringsector dan wel alle hiermee 
indirect verband houdende activiteiten en 
voorzieningen.

Avezaat Aannemingsbedrijf B.V.
Rumpsterweg 16, 3961 AK BUNNINK, Nederland

ISO 9001:2015

Het aannemen en uitvoeren van projecten in de 
GWW-sector en cultuurtechnische werken, 
tevens water- en bodemsanering dan wel alle 
hiermee indirect verband houdende activiteiten 
en voorzieningen.

Avezaat Sloopwerken & Asbestverwijdering B.V.
Rupsterweg 16, 3981 AK BUNNINK, Nederland

ISO 9001:2015

Het aannemen en uitvoeren van projecten in de 
sloop en asbestsanering sector dan wel alle 
hiermee indirect verband houdende activiteiten 
en voorzieningen.

 


