
 
 

 

 

BSI Group Canada Inc. Tel +1 800 862 6752 

6205B Airport Rd., Suite 108  Fax +1 416 620 9911 
Mississauga, ON L4V 1E3                         bsigroup.ca 

30 Juni 2022 
 

Denise Pothier 
Stantec Inc. 

 

RE: Intentieverklaring – Certificering ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 en ISO 14001:2015 – Nederland  
 

Geachte Denise, 
 

Ik stuur u deze intentieverklaring om te bevestigen dat Stantec Inc. een contract overeen is gekomen en heeft getekend 
met BSI voor de registratie van de ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 en ISO 14001:2015 normen voor de volgende locaties. 

De registratie wordt gedaan door de vermelde locaties toe te voegen aan de huidige certificaten FS 533134, EMS 570921 

en OHS 610927. 
 

Kastanjelaan 400 Unit 6-14 
5616 LZ  

Eindhoven 

Nederland 
 

Postsraat 8 
6135 KR  

Sittard 
Nederland 

 

Reikwijdte (scope) van registratie: 
 
ISO 9001: Het borgen van kwaliteit 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.    

 

ISO 14001: Het managen en ondervangen van milieurisico’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.     
 

ISO 45001: 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.     

 
Mocht u nog vragen en of opmerking hebben, aarzel dan niet om rechtstreeks contact met mij op te nemen via (604) 816-

7934 of per e-mail op caio.cologni@bsigroup.com. 

 
Met vriendelijke groet, 

 



 
 

 

 

BSI Group Canada Inc. Tel +1 800 862 6752 

6205B Airport Rd., Suite 108  Fax +1 416 620 9911 
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Caio Cologni 
Business Development Manager 
M: +1 (416) 737-5698 
Caio.Cologni@bsigroup.com 
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