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Hierbij verklaren wij dat: 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaatnummer:                    OHS 610927  
 

een managementsysteem voor gezond en veilg werken onderhoudt dat voldoet aan de eisen van  

ISO 45001:2018 voor het volgende toepassingsebied: 
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MANAGEMENTSYSTEEM VOOR GEZOND EN VEILG WERKEN - ISO 45001:2018 

Stantec Inc. 

and its Operating Subsidiaries 

400, 10220-103 Avenue 

Edmonton 

Alberta 

T5J 0K4 

Canada 

Het managen en ondervangen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het verrichten van 

milieutechnische en civieltechnische advies-, meet-, onderzoeks- en engineeringswerkzaamheden 

gericht op de inrichting, verbetering, verduurzaming en instandhouding van de fysieke leefomgeving.    

Hieronder vallen onder meer het uitvoeren van veldwerk ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek en het verzorgen van milieukundige begeleiding bij (in situ) bodemsaneringen en 

nazorg.    

 

Locaties in de bijlage van dit certificaat (Certificaat nr. OHS 610927 - Nederland) tonen alleen locaties 

in Nederland 

Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhaving aan de voorwarden van het contract. 

 

British Standards Institution is een Royal Charter 

BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK. 

 



Bijlage 

 

Certificaatnummer:  OHS 610927– Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste utigiftedatum:  2014-11-13      Ingangsdatum:  2020-11-13    

Laatste utigiftedatum:  2021-12-06      Vervaldatum: 2023-11-12  

 

 

 

Locatie Toepassingsebied 

Stantec Inc. 

and its Operating Subsidiaries 

Tivolilaan 205 

Arnhem 

6824 BV 

The Netherlands 

Het managen en ondervangen van veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s bij het verrichten van milieutechnische 

en civieltechnische advies-, meet-, onderzoeks- en 

engineeringswerkzaamheden gericht op de inrichting, 

verbetering, verduurzaming en instandhouding  van de 

fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onder meer het 

uitvoeren van veldwerk ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek en het verzorgen van milieukundige 

begeleiding bij (in situ) bodemsaneringen en nazorg.     

 

Bestandsnummer:  STANTE-0047301904-338 

Stantec Inc. 

and its Operating Subsidiaries 

Poortweg 4 

Delft 

2612 PA 

The Netherlands 

Het managen en ondervangen van veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s bij het verrichten van milieutechnische 

en civieltechnische advies-, meet-, onderzoeks- en 

engineeringswerkzaamheden gericht op de inrichting, 

verbetering, verduurzaming en instandhouding  van de 

fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onder meer het 

uitvoeren van veldwerk ten behoeve van milieukundig 

bodemonderzoek en het verzorgen van milieukundige 

begeleiding bij (in situ) bodemsaneringen en nazorg.     

 

Bestandsnummer:  STANTE-0047301904-339 
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhaving aan de voorwarden van het contract. 

 

British Standards Institution is een Royal Charter 

BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK. 

 


