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Hiermede wordt verklaard dat het veiligheidsmanagementsysteem van:  

Jan De Nul N.V. 

 

Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, België 

 

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):  

 VGM Checklist Aannemers (VCA**) Rev. 2008/5.1.     

    

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Afgegeven door: Lloyd's Register EMEA voor en namens: Lloyd's Register Nederland B.V.  

 

Originele uitgiftedatum: 28 april 2018 

 

Huidige uitgiftedatum: 

Vervaldatum: 

28 april 2018 

30 april 2021 

Certificaatnummer: 

Nacecode: 

10078758 

F.42.91 / F.42.99 

 

 
 

Dit certificaat is een voortzetting van een eerder certificaat dat is uitgegeven door LR EMEA 
onder certificaatnummer 947343.2.A/1 met uitgiftedatum 22 april 1997. 

 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Constructie, verwerving, uitvoering, installatie en/of onderhoudswerken in het kader van projecten uit de civiele 
en hydraulische bouwkunde, openbare en haveninfrastructuur, water-, slib- en grondverwerkingsinstallaties, 

milieuwerken, bagger- en opspuitwerken en offshore diensten in de olie- en gassector en sector van 
hernieuwbare energie. 

 
Goedkeuringsnummer: VCA** – 0019624 

 



 

Certificaataanhangsel 

Certificaatnummer: 10078758 
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Locatie Activiteiten 

   

Jan De Nul N.V. 

Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, België 

 

VCA 2 star versie 2008/5.1 

Constructie, verwerving, uitvoering, installatie 
en/of onderhoudswerken in het kader van 
projecten uit de civiele en hydraulische 
bouwkunde, openbare en haveninfrastructuur, 
water-, slib- en grondverwerkingsinstallaties, 
milieuwerken, bagger- en opspuitwerken en 
offshore diensten in de olie- en gassector en 
sector van hernieuwbare energie. 

  

Envisan N.V.   

Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst, België 

VCA 2 star versie 2008/5.1 

Constructie, ontwikkeling, verwerving, uitvoering, 
installatie en/of onderhoudswerken in het kader 
van milieuwerken: 

 In situ bodem- en grondwatersaneringen; 

 Sanerenhennrehabiliterennvann 

verontreinigde industriële sites; 

 Baggeren, transporteren, behandelen, 
reiniging en hergebruik van sedimenten; 

 Behandeling, reiniging en hergebruik van 
bodem, slib en industriële afvalstoffen; 

 Inrichting en saneren van huishoudelijke 
en industriële stortplaatsen en bekkens. 

 
  

  
   

  

 


