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Certificaat
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Bouw- en Aannemingsbedrijf
Wulverhorst B.V.
Jaap Bijzerweg 4, 3446 CR Woerden, Nederland

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0023202
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde
locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Het door Wulverhorst projects B.V. aannemen, managen en laten uitvoeren van bouwkundige projecten en het door Wulverhorst
Bouw B.V. (ver)bouwen, renoveren en onderhouden van burgerlijke en utiliteitsbouw en het door Baeck en de Roo BV machinaalen handslopen, frezen en boren in de burgerlijke en utiliteitsbouw in Nederland.

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.
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Certificaatnummer: 10328164

Certificaataanhangsel
Locatie

Activiteiten

Bouw- en Aannemingsbedrijf Wulverhorst B.V.
Jaap Bijzerweg 4, 3446 CR Woerden, Nederland

ISO 9001:2015
Het door Wulverhorst projects B.V. aannemen, managen
en laten uitvoeren van bouwkundige projecten en het
door Wulverhorst Bouw B.V. (ver)bouwen, renoveren en
onderhouden van burgerlijke en utiliteitsbouw en het door
Baeck en de Roo BV machinaal- en handslopen, frezen
en boren in de burgerlijke en utiliteitsbouw in Nederland.

Baeck & De Roo B.V.
Jaap Bijzerweg 4, 3446 CR Woerden, Nederland

ISO 9001:2015
Het door Wulverhorst projects B.V. aannemen, managen
en laten uitvoeren van bouwkundige projecten en het
door Wulverhorst Bouw B.V. (ver)bouwen, renoveren en
onderhouden van burgerlijke en utiliteitsbouw en het door
Baeck en de Roo BV machinaal- en handslopen, frezen
en boren in de burgerlijke en utiliteitsbouw in Nederland.
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