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MANAGEMENTSYSTEEM 
CERTIFICAAT 
Certificaat nr.: 
250928-2017-ASCC-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 
16 februari 2009 

Geldig: 
16 februari 2021 – 15 februari 2024 

 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

VanderHelm Bedrijven B.V. 
Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en Rodenrijs, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers norm: 
 

VCA** 2017/6.0 

 

 

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. Het uitvoeren van metingen, inspecties, 
onderzoek, directie en toezicht van oppervlaktewatersystemen in risicovolle omgevingen. 
(NACE Rev.2: 41.20, 39.00, 71.12) 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
VanderHelm Bedrijven B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

VanderHelm Bedrijven B.V. 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. Het uitvoeren 

van metingen, inspecties, onderzoek, 

directie en toezicht van 

oppervlaktewatersystemen in risicovolle 

omgevingen. 

VanderHelm Projecten B.V. 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. 

VanderHelm Milieubeheer B.V. 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. 

Kees van der Helm Loonbedrijf B.V. Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en 

Rodenrijs, Nederland 
Uitvoeren van grond-, weg-, en waterbouw 

werkzaamheden, inclusief bemand 

machineverhuur. 

Aquanoom B.V. Nobelsingel 2, 2652 XA Berkel en 

Rodenrijs, Nederland 
Het uitvoeren van metingen, inspecties, 

onderzoek, directie en toezicht van 

oppervlaktewatersystemen in risicovolle 

omgevingen. 

 


