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Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat,  
indien het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+: www.bodemplus.nl 

 
 
 

Procescertificaat 
BRL SIKB 7000 

Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem 
   

 Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V.  
 KVK: 30037266  
 Adres: Isotopenweg 41A  
 Postcode/woonplaats: 3542 AS  UTRECHT  
 Telefoonnummer:  030 73 70 769    

   

Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 7000, versie 6 inclusief wijzigingsblad d.d. 18 maart 2019, afgegeven conform het 
NCK4.01.04 Certificatiereglement van Normec NCK B.V. voor Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V.  voor het toepassingsgebied 

van de hieronder vermelde protocol(len) zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2 van deze beoordelingsrichtlijn. 
   

 Protocol 7001 (versie: 6.0) 

Protocol 7004 (versie: 6.0) 

 

   

Normec NCK B.V. verklaart op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, 
dat de door de Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V. verrichte (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, voor 

zover dat valt binnen de op dit certificaat vermelde protocol(len) en binnen de in paragraaf 1.2 van BRL SIKB 7000 beschreven 
reikwijdte, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen vanaf acceptatie van de opdracht tot oplevering van de 

locatie en de opleverdocumentatie, bij voortduring voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties. 
 

Normec NCK B.V. verklaart dat voor dit procescertificaat geen controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht 
van de gebruiker aan het bevoegde gezag.” 

 

Dit betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie van processen ondersteund door audit van het 
management systeem (systeem 6), zoals beschreven in ISO/IEC Guide 17067 

 

Indien u een klacht heeft over de geleverde dienst, neem dan contact op met: Straatmakersbedrijf H.C. Koot B.V. te UTRECHT; 
en zo nodig met: Normec NCK B.V. 

  
Certificaatnummer: Datum verstrekking: Geldig tot en met: 

NCK.2022.128.BRL7000.H088 14 juli 2022 24 juni 2025 
   
 Getekend te Beverwijk:  
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