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Certificaat NLl 1/81 827995.00
Contractnummer: NUPR0 23043288

de votsende ondertiggen de
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Enhold B.V.:
- Van

- Van

der Ende Pompen B.V.
der Ende Technische Handelsonderneming B.V.
'J. Moor FilteÉechniek B.V.

o7

ook handelend onder de naam:

sGq

- Van der Ende Groep
Aartsdijkweg 23
2676 LE Maasdijk, Nederland

is geauditeerd en gecertiÍiceerd volgens de eisen van

VGM Ghecklist Aannemers
VCA** - versie 201716.0

vca/

Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit ceÉificaat.

NACE-code:28.13
Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certiÍicaat in relatie met de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Dit certificaat is geldig van 27 )anuari 2020 tot 27 januari2023
Bij positieve resultaten van opvolgingsbezoeken.

Gecertificeerd sinds 27 januari 201 1
Uitgifte 6
Dit certiÍicaat heeft betrekking op meerdere locaties,
Aanvullende details zijn op de volgende pagina opgenomen.
Goedgekeurd door
lr. J. Weide

. t.

.'1

i

NK
ltllfi]tllT

SYS

[

[55

HUA
CeÍification Manager
SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands

t

*3í (0)181-693333 www.sgs.com
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ïhis documsnt is jssued by fie Company subjectto its cen€ral CondÍlions ofCertificaton
S€ryicos, unles ohwi$ agr€€d, asosshle atw.sgs.comiems_and_conditons.htn.

b ho llmitatons olliabiliv, lnd€mnlficaton fidjurlsdicfonali$us
ostabFshed $€rein. Ths auhentcity oÍ ftis docummt may bB verifed
htFs:/turww.sgs.mr/0n/c€rtifiod-ctonteild.products/@rtfisd{lontdircotory.
Any unauhdized
alt€raton, ÍorgeÍy or Íaidficalion of ho mntent or Eppedanco of his docum€nt is unlilful
offàndors may b6 prowutod b fte tullost oxt6nt ot fio law'
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ffi@M,
Certificaat NL'l 1/81 82799b.00, vervolg
De volsende onderlissende
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- Van der Ende Pompen B.V.
- Van der Ende Technische Handelsonderneming
B.V.
. J. Moor Filtertechniek B.V.
ook handelend onder de naam:

o7

g
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. Van der Ende Groep
Uitgifte 6
voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certiÍicaat in relatie
met de
normeisen kan contact worden opgênomen met de organisatie.
Overige vestigingen

Van der Ende Pompen B.V.
Aartsdijkweg 23

2676LE Maasdiik, Nederland
Van der Ende Technische
Handelsonderneming B,V

Productie, installatie en assemblage
van watertechnische producten.

.01

lnstallatie, service en onderhoud van
watertechnische producten.

.02

J, Moor FilteÉechniek B.V.

UitgiÍte 6.
Geldig vanaf
27 januari2020

Scheldestraat 4
5347 JD Oss, Nederland
Aartsdrlkweg 23
2670 !E Maasdijk, Nedertand

vca/

Uitgifte 6,
Geldig vanaf

27 januari2020
installeren,
en
repareren van filtersystemen voor lucht
en vloeistoffen

.03

Uitgifte 6.
Geldig vanaf
27 januari2020
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