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MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICAAT  

Certificaat nr.:
255275-2018-ASCC-NLD-RvA

Initiële certificatie datum:
01 april 2015

Geldig:
02 april 2021 – 01 april 2024

Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht
Heijplaatweg 7, 3089 JC  Rotterdam, 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 leveren van diensten in de nautische sector; vastmaken, losmaken en verhalen van
zeeschepen, het vervoeren van loodsen van en naar bestemming, bootverhuur met
schipper en uitzetten van olieschermen.  (NACE, Rev.2: 50.1)
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd:
 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie

Koninklijke Roeiers Vereeniging

Eendracht

Heijplaatweg 7, 3089 JC  Rotterdam,

Nederland

Het leveren van diensten in de nautische

sector; vastmaken, losmaken en verhalen

van zeeschepen, het vervoeren van

loodsen van en naar bestemming,

bootverhuur met schipper en uitzetten van

olieschermen.

Roeiersbedrijf A.J. van Kuijk B.V. Heijplaatweg 7, 3089 JC  Rotterdam,

Nederland

Het leveren van diensten in de nautische

sector; vastmaken, losmaken en verhalen

van zeeschepen, het vervoeren van

loodsen van en naar bestemming en

bootverhuur met schipper.
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