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Certificaat 
 

Safety Culture Ladder 4.0 
Trede 3 

 
 

Hierbij verklaart Normec NCK B.V. dat: 
 

Van Boekel Groep B.V. 
Voederheil 3, 5411 RJ  ZEELAND  KVK: 16026303 

 
voldoet aan Trede 3 van de Safety Culture Ladder 4.0 voor het toepassingsgebied: 

 
Het aannemen, ontwerpen, realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van grond-, weg en 
waterbouw, civiele- en utiliteitsbouwwerken en het uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden. 

 
 

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde 
locatie’s met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn. Dit certificaat heeft 1 bijlage. 

  
  

 
Initieel gecertificeerd sinds Datum verstrekking: Geldig tot en met: 

11 februari 2022 11 februari 2022 03 december 2024 
   
   

Certificaatnummer: Getekend te Beverwijk  
NCK.2020.549.SCL.N174 M. Huig - Certificatiemanager   
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Certificaataanhangsel 
Safety Culture Ladder 4.0 

Trede 3 
 

Werkmaatschappij(en) Toepassingsgebied 
Van Boekel Bouw & Infra B.V. 
KvK 16056823 

Het aannemen, realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van 
Civiele en utiliteitsbouwwerken. Het aannemen, realiseren en onderhouden 
van projecten op het gebied van grond-, weg en waterbouw. Het aannemen, 
realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van 
cultuurtechnische werkzaamheden. 
 

Van Boekel GmbH 
KvK HBR 3847 

Het aannemen, realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van 
grond-, weg en waterbouw. Het aannemen, realiseren en onderhouden van 
projecten op het gebied van cultuurtechnische werkzaamheden. 
 

Van Boekel Regionaal B.V. 
KvK 70469148 

Het aannemen, realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van 
grond-, weg en waterbouw. Het aannemen, realiseren en onderhouden van 
projecten op het gebied van cultuurtechnische werkzaamheden. 

  
Nevenvestiging(en) Toepassingsgebied 
Van Boekel GmbH 
Industriestrasse 33 
47625 WEEZE (Duitsland) 

Het aannemen, realiseren en onderhouden van projecten op het gebied van 
grond-, weg en waterbouw. Het aannemen, realiseren en onderhouden van 
projecten op het gebied van cultuurtechnische werkzaamheden. 

  

  

  
Initieel gecertificeerd sinds Datum verstrekking: Geldig tot en met: 

11 februari 2022 11 februari 2022 03 december 2024 
   
   

Certificaatnummer: Getekend te Beverwijk  
NCK.2020.549.SCL.N174 M. Huig - Certificatiemanager   

 

 

 
 
 


