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BRL 9335 Productcertificaat EC-SIK-35-00Sa
Grond
Certificaathouder:

AW Grondstoffen B.V.
Depotlocatie:

Projectlocaties volgens bijlage protocol 9335-2
- Achter de watertoren 9, 2182 DV Hillegom
- Baggerdepot Uithoorn, Randweg 1422 Uithoorn
- Spoorpad te Diemen
Adres:
Telefoonnr:
E-mail:

Leidsevaart 25

2161 AS LISSE
0252-412946

info@awgroep.nl

KvK-nummer: 28114007

Datum uitgifte:

01-12-2020

Gecertificeerd sinds:

15-01-2009

Geldig tot:
Vervangt:

01-12-2023

EC-SIK-35-005a d.d. 16-10-2020

Dit productcertificaat heeft betrekking op de volgende protocollen van BRL 9335:

Protocol 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit
Protocol 9335-2: Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit
Protocol 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit
Verklaring van Normec Certification B.V.
Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" versie 4.0, d.d. 22 juni 2017, inclusief
wijzigingsblad 1 d.d. 28 maart 2019 conform het Reglement voor Productcertificatie van Normec Certification B.V.
Normec Certification B.V. verklaart dat:
•
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de
in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen.
•
voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op parameters buiten het gehanteerde
stoffenpakket, het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan
het bevoegd gezag met uitzondering van de melding aan RWS Leefomgeving/Bodem+.
•
met in achtneming van het bovenstaande, grond in zijn beoogde toepassing voldoet aan de relevante
milieuhygiënische eisen van conform het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat,
indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de ou
op
websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl
�
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij Normec Certification B.V. te informeren of dit certif.' a
Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkende kwaliteitsverklar" g.
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Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden
Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.
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