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Management Representative 
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Certificaat Nr.: 

288081-2019-ASCC-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 

07 mei 1998 

Geldig: 

30 september 2019 - 07 mei 2022 

 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Dibec B.V.  
Celciusbaan 4b/c, 3439 NC, Nieuwegein, Nederland 
en de locaties zoals vermeld in de bijlage bij dit certificaat 
 

 
voldoet aan de eisen gesteld in de VGM-Managementsysteem normen: 

VCA** 2017/6.0 
 
 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

-Het uitvoeren van veldwerk t.b.v. partijkeuringen en milieukundig 
bodemonderzoek en de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen. 
-Het uitvoeren van onderzoek aan en inspecteren van, toe te passen, 
(bouw-)grondstoffen en (bouw-)producten op locatie.  
-Het uitvoeren van maatvoerings- en Landmeetkundige werkzaamheden ten 

behoeve van het leveren van advies op locatie. (NACE, Rev.2: 74.12, 78.20) 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Dibec B.V.  
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Locatie Adres site Site Scope 

Dibec B.V.  
 

Celsiusbaan 4 b/c  
3439 NC, Nieuwegein 
Nederland 

-Het uitvoeren van veldwerk t.b.v. 
partijkeuringen en milieukundig 
bodemonderzoek en de milieukundige 
begeleiding van bodemsaneringen. 
-Het uitvoeren van onderzoek aan en 
inspecteren van, toe te passen,  
(bouw-)grondstoffen en 
(bouw-)producten op locatie. 
-Het uitvoeren van maatvoerings- en 
laatmeetkundige werkzaamheden ten 
behoeve van het leveren van advies op 
locatie. 

Dibec B.V.  
Afdeling Maatvoering & Materiaalkunde 

 -Het uitvoeren van veldwerk t.b.v. 
partijkeuringen en milieukundig 
bodemonderzoek en de milieukundige 
begeleiding van bodemsaneringen. 
-Het uitvoeren van onderzoek aan en 
inspecteren van, toe te passen,  
(bouw-)grondstoffen en 
(bouw-)producten op locatie. 
-Het uitvoeren van maatvoerings- en 
laatmeetkundige werkzaamheden ten 
behoeve van het leveren van advies op 
locatie. 

 

 
 

 

 


