
 
Plaats en datum: Voor het kantoor van afgifte:
Barendrecht, 29 december 2022 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht,
Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Management Representative

 

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
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MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICAAT  

Certificaat nr.:
C554315

Initiële certificatie datum:
07 juli 2022

Geldig:
16 december 2022 – 15 december 2025

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van

Hydac B.V.
Vossenbeemd 109, 5705 CL Helmond, 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:
Het uitvoeren van servicewerkzaamheden en geven van advies op locatie ten behoeve
van het reparatie- en onderhoudsproces aan Fluïdtechnische installaties. (Nace code:
28,12)

http://www.dnv.com/assurance
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT

Hydac B.V.

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd:
 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie

Hydac B.V. Vossenbeemd 109, 5705 CL Helmond,

Nederland

Het uitvoeren van servicewerkzaamheden

en geven van advies op locatie ten

behoeve van het reparatie- en

onderhoudsproces aan Fluïdtechnische

installaties.

Hydac B.V. Kruitenstraat 37, 1976 DM IJmuiden,

Nederland

Het uitvoeren van servicewerkzaamheden

en geven van advies op locatie ten

behoeve van het reparatie- en

onderhoudsproces aan Fluïdtechnische

installaties.

Hycom B.V.  Antillen 43, 7333 PE Apeldoorn,

Nederland

Het uitvoeren van servicewerkzaamheden

en geven van advies op locatie ten

behoeve van het reparatie- en

onderhoudsproces aan Fluïdtechnische

installaties.

http://www.dnv.com/assurance


 

 
 

   
Plaats en datum: 

 

Voor het kantoor van afgifte: 
Barendrecht, 29 december 2022 DNV - Business Assurance 

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht, 
Netherlands 

 

 
 

 
 

J.H.C.N. van Gijlswijk 
Management Representative 

   

Het is het managementsysteem van de hele organisatie dat gecertificeerd is. De geldigheid van dit certificaat is afhankelijk van de geldigheid van het hoofdkantoor certificaat. 
Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat. 

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 
 

 

MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICAAT 
Site certificaat nummer: 
C554315-CC2 
 
 

Geldig: 
16 december 2022 – 15 december 2025 

Hoort bij hoofdkantoor-certificaatnummer: 
C554315 
 
Dit is ter bevestiging dat het centraal geïmplementeerde managementsysteem van 

Hycom B.V.  
Antillen 43, 7333 PE Apeldoorn, Nederland 

 
 
 
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: 

Het uitvoeren van servicewerkzaamheden en geven van advies op locatie ten behoeve 
van het reparatie- en onderhoudsproces aan Fluïdtechnische installaties. 

 



 
Plaats en datum: Voor het kantoor van afgifte:
Barendrecht, 29 december 2022 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht,
Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Management Representative

 

Het is het managementsysteem van de hele organisatie dat gecertificeerd is. De geldigheid van dit certificaat is afhankelijk van de geldigheid van het hoofdkantoor certificaat.
Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICAAT  

Site certificaat nummer:
C554315-CC1

Geldig:
16 december 2022 – 15 december 2025

Hoort bij hoofdkantoor-certificaatnummer:
C554315

Dit is ter bevestiging dat het centraal geïmplementeerde managementsysteem van

Hydac B.V.
Kruitenstraat 37, 1976 DM IJmuiden, Nederland

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:

Het uitvoeren van servicewerkzaamheden en geven van advies op locatie ten behoeve
van het reparatie- en onderhoudsproces aan Fluïdtechnische installaties.

http://www.dnv.com/assurance
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