
CertiÍicaat van Goedkeuring
uitgereikt aan

Mineralz B.V.

Van HilststraalT ,5145 RK Waalwijk, Nederland

Voor overige vestigingen, zie appendix

Bureau Veritas lnspection and CertiÍication ïhe Netherlands B.V. verklaart dat het managemerltsysteem van

bovengenoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming bevonden weíd met de eisen van de norm zoals

hierorrder vermeld

Norm

ISO 9001 :2015

Toepassingsgebied
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H Het innemen en bewerken van minerale reststoÍÍen en grond om deze zoveel mogelijk om te

zetten naar herbruikbare grond en bouwstofÍen. Het rechtstreeks oÍ na bewerking, verwerken van

niet reinigbare grond en niet herbruikbare (gevaarlijke) aÍvalstoÍÍen in de deponie'

lnitièle goedkeuringsdatum lT november 2008

Vervaldatum vorige cyclus; 08 mei 2021

CertificatielHercertiÍicatie audit datum: 04 maart 2021

CertificatielHercertificatie start datum: í 5 iuni 2021

Behoudens een voortdurende efÍectieve werking van het managemenlsysteem van de genoemde

ulgarrisatie, is dit certiÍicaat geldig tot: 08 mei 2024

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certiÍicaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem

eisen. kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertiíiceerde organisatie.

om do oeldigheid van dlt certrÍicaat te contrÓlerên krrnt Lr bellen naar' +31 (0) 88 450 5500'

CertiÍicaatnummer: NL023449 Versie' 1 Revisiedatum: 15 juni 2021
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Appendix
uitgereikt aan

Mineralz B.V.

Van Hilststraaï7.5145 RK Waalwijk, Nederland

Certif icaatn u m mer: N L023449

Het certiÍicaat heeft ook beÍrekking op onderstaande organtsatreis) en vestiging(en):

Norm

ISO 9001 :2015
Toepassingsgebied

REAUB

Vestiging Adres Toepassingsg ebied

Mineralz B.V
Van Hilslsrraal 7.5145 RK Waalwiik.

Nederland

Het innemert etl bewerken van minet'ale

reststoÍÍen err grond om deze zoveel

mogelijk om te zellen naar herbruikbare
grond en bouwstofÍen. Het rechtstreeks oÍ

na bewerking.
verwerken van niet reinigbare grond en niet

herbruikbare igevaarlijke) aÍvalstoÍfen in de
dePorrie.

Mirreralz B.V
Doesburgseweg 16d, 6902 PN Zevenaar

Nederland

Het innemen en bewerken van trtitrerale

íeststoÍÍen en grond om deze zoveel

mogelijk om te zetten naar herbruikbare
grond err bouwstoÍÍell. Het rechtstreeks of

na bewerking,
verwerken van triet reinigbare grond en niet

herbruikbare aÍvalstoffen in de deponte.

Mineralz B.V
Adrraan Tripweg 1 1. 9641 KN Veendam

Nederland

Het innemen en bewerken van minerale

reststoÍien en grond om deze zoveel

mogelilk om le zettelr naar herbruikbare
grond en bouwsloffen.

Mir-reralz B.V
Middenweg 15.4782 PM Moerdiik,

Nederland

Mlneralz B.V
Winschoterweg 1. 9723 CG Groningen.

Nederland

Revisiedatum:
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