Certificaat NL13/818841743
Contractnummer: NL/BOU 71220738

CO2-bewust Certificaat Niveau 4
Het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van

de onderliggende werkmaatschappijen, zoals
beschreven op pagina 2 van dit certificaat, van

Beheersmaatschappij
Wallaard Noordeloos B.V.
Provincialeweg 3
4225 SM Noordeloos, Nederland
(KvK nummer: 23049243)
voldoet aan Niveau 4 van het handboek

CO2-Prestatieladder
Versie 3.0

Bedrijfsgrootte: klein
inclusief de volgende bedrijfsonderdelen (organizational boundary)
Entiteit:
KvK nummer:
Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V.
23061039
Wallaard Groen B.V.
23060470
Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat.
NACE code(s): (v2.0) 41.2
Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Dit certificaat is geldig van 27 september 2019 tot 12 augustus 2022
en blijft geldig bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
Uitgifte 4
Dit certificaat heeft betrekking op meerdere entiteiten.
Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina's opgenomen.
Goedgekeurd door
Ir. J. Weide

Certification Manager
SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands
t +31 (0)181-693333□www.sgs.com

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification
Services, unless otherwise agreed, accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues
established therein. The authenticity of this document may be verified at
https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any unauthorized
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and
offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
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CO2-bewust Certificaat NL13/818841743, vervolg

De onderstaande onderliggende werkmaatschappijen van

Beheersmaatschappij
Wallaard Noordeloos B.V.
CO2-Prestatieladder
Uitgifte 4

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.
Overige vestigingen

Vestiging
Aannemersbedrijf
Wallaard Noordeloos B.V.
Provincialeweg 3
4225 SM Noordeloos, Nederland
Wallaard Groen B.V.
Provincialeweg 3
4225 SM Noordeloos, Nederland

Deelscope
Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van
alle soorten grond-, weg-, water- en
betonwerken, bruggen, met inbegrip van
(water-) bodemsanering, alsmede het
aanleggen en onderhouden van
woonwagenparken.
Het aanleggen en onderhouden van
bosbouwkundige- en cultuurtechnische
werken.
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