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Dit productcertificaat is afgegeven door Kiwa Nederland B.V. aan Antea Nederland B.V. (handelend onder 
de naam Antea Group) gevestigd te Beneluxweg 125, 4904 SJ OOSTERHOUT.  
 
Kiwa Nederland B.V. verklaart dat dit certificaat is afgegeven op basis van SIKB 
beoordelingsrichtlijn 7700 

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 
d.d. 2018-02-15, versie 2.0 en protocol(len) 

 
- 7701 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab elementen” 

d.d. 2018-02-15, versie 2.0 
- 7702 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton” d.d. 2018-02-15, 

versie 2.0 
- 7711 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting” d.d. 2018-02-15, versie 2.0. 

 
Kiwa Nederland B.V. verklaart dat het vertrouwen gerechtvaardigd is om te stellen dat de door 
certificaathouder uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn en protocol 
gestelde eisen. 
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkend 
certificaat als het certificaat is opgenomen in het overzicht hiervoor op de website van Agentschap NL 
(www.bodemplus.nl).  
De opdrachtgever kan zich in geval van klachten wenden tot de certificaathouder en zo nodig de 
certificatie-instelling.  

 
Ron Scheepers 
Kiwa 

 

 
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Geadviseerd wordt om de geldigheid van dit certificaat te verifiëren bij de certificatie-instelling. 

Onderneming 

Antea Nederland B.V. 

(handelend onder de naam Antea Group) 

Beneluxweg 125 

4904 SJ  OOSTERHOUT 

Postbus 40 

4900 AA  OOSTERHOUT 

Tel. 0162-487000 

info.nl@anteagroup.com  

www.anteagroup.nl  

 

 

 

 

 

 
Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 
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Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening 
 

 

 
1. PRODUCTSPECIFICATIE 

Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening overeenkomstig SIKB BRL 7700 en SIKB protocol(len): 
- 7701 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab elementen” d.d. 2018-02-15, versie 2.0  
- 7702 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton” d.d. 2018-02-15, versie 2.0  
- 7711 “Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting” d.d. 2018-02-15, versie 2.0. 

 
2. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER 

a) Dit certificaat heeft uitsluitend betrekking op hetgeen bij de productspecificatie is vermeld. 
 
b) De opdrachtgever dient in een technische werkomschrijving het gewenste kwaliteitsniveau van de te realiseren of de te 

herstellen voorziening vast te leggen. 
 
c) De opdrachtgever mag, mits dit overeengekomen is, erop vertrouwen dat hetgeen geleverd wordt bij oplevering voldoet 

aan de eisen zoals gesteld in de beoordelingsrichtlijn en het bijbehorende protocol. 
 
d) Als er reden is voor een klacht dient de opdrachtgever zich te wenden tot: 

• het gecertificeerde bedrijf: Antea Nederland B.V. (handelend onder de naam Antea Group) 
en zo nodig tot: 
• de certificatie-instelling: Kiwa Nederland B.V. 

 


