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ORGANIZATIONAL SAFETY CULTURE

CERTIFICATE

Certificaat nr.:
10000477722-MSC-DNV-NLD

Initiële certificatie datum:
01 maart 2022

Geldig:
01 maart 2022 – 28 februari 2025

Dit is ter bevestiging dat de veiligheidscultuur van

Van der Helm Bedrijven B.V.
Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en Rodenrijs, Nederland

KvK nummer: 27310788

voldoet aan de eisen gesteld in de veiligheidscultuur norm:

Safety Culture Ladder Certification Scheme 4.0 – Approved Self-

Assessment

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw werkzaamheden, inclusief bemand
machineverhuur. Uitvoeren van werken op het gebied van grond-, weg- en waterbouw,
gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwlocaties. 
Monstername en begeleiding in risicovolle omgeving op het gebied van milieukundig
(water)bodemonderzoek, (water)bodemsanering en partijkeuring. Begeleiding in risicovolle
gebied van ecologie. 
Uitvoering van asfalt- en fundatieonderzoek, mechanisch boren en landmeetkundige
werkzaamheden. Uitvoeren en begeleiden in risicovolle omgeving van Civiel-, Cultuur-, en
Milieutechnische werken.
Advisering en dienstverlening op het gebied van oppervlaktewater.

http://www.dnv.nl
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT

Van der Helm Bedrijven B.V.

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd:
 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie

Van der Helm Bedrijven B.V.

KvK nummer: 27310788

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Rodenrijs, Nederland

Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw

werkzaamheden, inclusief bemand

machineverhuur. Uitvoeren van werken op

het gebied van grond-, weg- en

waterbouw, gespecialiseerd in het bouw-

en woonrijp maken van

nieuwbouwlocaties. 

Monstername en begeleiding in risicovolle

omgeving op het gebied van milieukundig

(water)bodemonderzoek,

(water)bodemsanering en partijkeuring.

Begeleiding in risicovolle gebied van

ecologie. 

Uitvoering van asfalt- en

fundatieonderzoek, mechanisch boren en

landmeetkundige werkzaamheden.

Uitvoeren en begeleiden in risicovolle

omgeving van Civiel-, Cultuur-, en

Milieutechnische werken.

Advisering en dienstverlening op het

gebied van oppervlaktewater.

VanderHelm Milieubeheer B.V.

KvK nummer: 27233428

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Rodenrijs, Nederland

Monstername en begeleiding in risicovolle

omgeving op het gebied van milieukundig

(water)bodemonderzoek,

(water)bodemsanering en partijkeuring.

Begeleiding in risicovol gebied van

ecologie. Uitvoering van asfalt- en

fundatieonderzoek, mechanisch boren en

landmeetkundige werkzaamheden.

VanderHelm Projecten B.V.

KvK nummer: 27232009

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Rodenrijs, Nederland

Uitvoeren van werken op het gebied van

grond-, weg- en waterbouw,

gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp

maken van nieuwbouwlocaties. Uitvoeren

en begeleiden van risicovolle Civiel-,

Cultuur- en Milieutechnische werken.

Kees van der Helm Loonbedrijf B.V.

KvK nummer: 27218934

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Rodenrijs, Nederland

Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw

werkzaamheden, inclusief bemand

machineverhuur.

Aquanoom B.V.

KvK nummer: 27300938

Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en

Rodenrijs, Nederland

Advisering en dienstverlening op het

gebied van oppervlaktewater.

http://www.dnv.nl

