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C E R T I F I C A A T 
Aboma Certificering bv verklaart dat 

 

WATERKRACHT DUURZAME ENERGIE B.V. 
 Beeklandseweg 13 te HEERDE 

KvK nr: 74300601 
 
voldoet aan de criteria voor het behalen van het procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie van 
processen ondersteund door beoordeling van het management systeem, zoals beschreven in EN-ISO-IEC 17065; 
 
 

BRL SIKB 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud 
ondergronds deel van bodemenergiesystemen 
 
Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 11000, versie 3.0 van 20-06-2019, afgegeven conform de 
auditprocedure van Aboma Certificering voor productcertificatie voor het toepassingsgebied protocol 11001, versie 
3.0 van 28-03-2019 en beperkt tot de hieronder vermelde scope(s) zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2 van deze 
beoordelingsrichtlijn: 
 
1a. Ontwerp van open systemen 
1b. Ontwerp van gesloten systemen 
2a. Detail-engineering van open systemen 
2b. Detail-engineering van gesloten systemen  
 
Aboma Certificering B.V. verklaart hierbij op basis van het uitgevoerde certificatieonderzoek dat het gerechtvaardigd 
vertrouwen bestaat dat de door WATERKRACHT DUURZAME ENERGIE B.V. uitgevoerde processen bij voortduring 
voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties en daarmee voldoet aan het voor de 
certificering geldende normdocument. 
In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de certificaathouder en, zo nodig, tot Aboma Certificering 
 
Voor het Besluit bodemkwaliteit is de gecertificeerde organisatie een door de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat erkende organisatie, indien de haar certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende 
bodemintermediairs op de website van Rijkswaterstaat directie Leefomgeving: www.bodemplus.nl. 

 
IAF-NACE-code: IAF28 – F.43.22 

 
Geldig van 10-06-2021 tot 15-04-2022 
Datum van eerste uitgifte Aboma Certificering: 10-06-2021 

 
 
 
 
 
 W.J.G. Riel bc.  

 Algemeen Manager Certificering 

 Certificaatnummer: 2332245 
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Bijlage bij 2332245: 
 
 
De certificaathouder heeft in haar kwaliteitsmanagementsysteem een of meer handelingen uit de BRL en of het 
protocol aangeduid die zij in het kader van dit certificatieschema niet uitvoert maar waar het certificatieschema wel 
eisen aan stelt (de uitgesloten handelingen). Naar oordeel van de certificatie-instelling levert het proces met de wel 
uitgevoerde handelingen ten minste dezelfde kwaliteit als ware deze de uitgesloten handelingen ook uitgevoerd. Een 
ovezicht van de uitgesloten handelingen kan bij de certificaathouder opgevraagd worden. 
 

 


