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Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vastgesteld door Stichting Ascert op 4 februari 2022in
overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28
van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven

door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van verwijderen
van asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde
constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie ofonderhoud in bouwwerken en objecten en na een

incident incl. de oplevering van het asbestverwijderingswerk, met als resultaat een locatie vrij van bronnen met
secundaire asbestvezelemissie, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.
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1," Decertificaathouder:

a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het

b.

C.

Certif icatieschema.
verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien
dagen na een getekend verzoek hiertoe; en

geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de

certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.
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Procescertificaat Asbestverwiidering 07 -CO70100

Avezaat Sloopwerken en Asbestverwijdering B.V.

Adres:

Telefoonn r:

Contactpersoon:

Rumpsterweg 16

3981AK BUNNIK

+31 30 656-7272

Dhr. F.B.P.M. Avezaat

Voor de geldiqheid van dit procescertiticaat wordt verwezen naar het SCA op www.ascert.n

Certificerende instelling:
Aa nwijzi ngsbeschikking:

Normec Certification B.V.
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SCA-code:
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