%(125&(57,),&$$7QU&(57,),&$7%(125Qr
19/0234
G«OLYU«SRXUOHVVHUYLFHVVXLYDQWV

afgeleverd voor de volgende diensten

Vervoer en levering van BENOR-beton in onderaanneming van een BENOR-gecertificeerde betoncentrale
7UDQVSRUWHWOLYUDLVRQGXE«WRQ%(125HQVRXVWUDLWDQFHGšXQHFHQWUDOHGHE«WRQFHUWLIL«H%(125

op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor de
BENOR-certificatie voor de levering in onderaanneming
TRA 550 Delen C, PL en EL aan de firma

VXUEDVHGHVGLVSRVLWLRQVGX5ªJOHPHQWGšApplication pour la
certification BENOR de la livraison en sous-traitance
75$b3DUWLHV&3/HW(/¢ODVRFL«W«

JANSEN TRANSPORT & VERHUUR B.V.
Kanaaldijk Zuid 24
5691 NL Son

Door het afleveren van het certificaat geeft BE-CERT aan dat, op basis van
een regelmatige externe controle, er een voldoende mate van vertrouwen
bestaat in het beheersysteem dat het verhuurbedrijf toepast om de
overeenkomstigheid met de eisen van het certificatiereglement en de
technische specificaties permanent te waarborgen.

3DUODG«OLYUDQFHGHFHFHUWLILFDW%(&(57G«FODUHTXHVXUEDVHG XQ
FRQWU¶OHH[WHUQHU«JXOLHUXQHFRQILDQFHVXIILVDQWHSHXW¬WUHDFFRUG«H
DXV\VWªPHGHPD°WULVHTXHOšentreprise de location met en œuvre pour
JDUDQWLUHQSHUPDQHQFHODFRQIRUPLW«DYHFOHVH[LJHQFHVGX
UªJOHPHQWGHFHUWLILFDWLRQHWGHVVS«FLILFDWLRQVWHFKQLTXHV

Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent
BE-CERT de certificaathouder het recht tot het gebruik van het BENORmerk.
Dit BENOR-certificaat verleent aan de certificaathouder het recht BENORbeton te vervoeren en te leveren in onderaanneming van een BENORgecertificeerde betoncentrale waarbij de BENOR-garantie behouden blijft.

Sur base de lšattribution et du maintien de ce certificat, BE-CERT
octroie au titulaire du certificat le droit dšusage de la marque BENOR.

Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn
verantwoordelijkheden betreffende de geleverde diensten.

Lšutilisation de la marque BENOR ne dispense pas le titulaire du
FHUWLILFDWGHVHVUHVSRQVDELOLW«VUHODWLYHVDX[VHUYLFHVIRXUQLV

Dit certificaat is geldig tot 31/01/2020. De geldigheid van dit certificaat
kan nagegaan worden via de website www.be-cert.be.

&HFHUWLILFDWHVWYDODEOHMXVTX DX/DYDOLGLW«GHFH
FHUWLILFDWSHXW¬WUHY«ULIL«HVXUOHVLWHZHEZZZEHFHUWEH

Afgeleverd te Brussel, op 16/07/2019

'«OLYU«¢%UX[HOOHVOH

&HFHUWLILFDW%(125RFWURLHDXOLFHQFL«OHGURLWGHWUDQVSRUWHUHWOLYUHU
GXE«WRQ%(125HQVRXVWUDLWDQFHGšXQHFHQWUDOHGHE«WRQFHUWLIL«H
BENOR en maintenant la garantie BENOR.

ir. C. Ladang
Directeur

Het Benor-merk is een gedeponeerd collectief merk dat eigendom is van
het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een vrijwillig
systeem dat tot stand komt bij consensus tussen de belanghebbende
partijen.

/DPDUTXH%(125HVWXQHPDUTXHFROOHFWLYHG«SRV«HSURSUL«W«GX
Bureau de Normalisation (NBN). La certification BENOR est un
V\VWªPHYRORQWDLUH«ODERU«VXUEDVHG XQFRQVHQVXVHQWUHSDUWLHV
LQW«UHVV«HV

BE-CERT - Av. Ed. Van Nieuwenhuyselaan, 6 - B-1160 Bruxelles - Brussel -

certifbeton@be-cert.be - www.be-cert.be

