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MANAGEMENT
SYSTEEM CERTIFICAvAT
Centraal Bureau Certificaat Nr
213626-2017 - AHSO- N LD-RvA

Initiële certlflcatle datum
13 oktober 2010

Geldig:
27 Jult 2OL7 - 27 juli 2020

Dit is ter bevestiging dat het management systeem van

A.Hakpark B.V.
Steenoven 2, 4L96 HG Tricht, Nederland
en de locaties zoals vermeld in de bijlage bij dit certificaat

voldoet aan de eisen gesteld in de Arbomanagementsysteem norm:

OHSAS 18OO1=2OO7
Dit ceftificaat is verstrekt op basis van het OHSAS 18001 certificatiesysteem van
SCCM en is geldig voor de volgende scope:

Zie voor de scope per bedrijf de appendix en de individuele deelcertificaten.

Plaats en datum:

Voor het kantoor van afgifte:
DNV GL - Business Assurance

Barendrecht, 14 iuL 2OlT

Zwolseweg 1,2994 LB Barendrecht,
Nederland
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT
A.Hakpark B.V.
De vol
e locaties
Locatie
A.Hak Construction B.V

n mede

rtificeerd
Adres site
Steenoven 2-6,4196 HG Tricht,
Nederland

Site Scooe
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energie, en
distribut¡enetten voor gassen,

vloeistoffen, installaties voor
elektric¡teit en telecommunicatie,
systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
U¡tvoer¡ng van
A.Hak Infranet B.V

Remmingweg 45, L332 BD Almere,
Nederland

(water)bodemsaneringen of ingreep in
de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, ¡nstallaties
voor duurzame energie, en
distributienetten voor gassen,
vloeistoffen, installaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,
systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaneringen of ingreep in

A.Hak Noord-Oost B.V

Remmingweg 45,1332 BD Almere,
Nederland

de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energie, en
distr¡þutienetten voor gassen,

vloeistoffen, installaties voor

elektriciteit en telecommun¡cat¡e,
systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaneringen of ingreep in
A.Hak Rijnmond B.V

Remmingweg 45, L332 BD Almere,
Nederland

de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energ¡e, en
distributienetten voor gassen,

vloeistoffen, nstallaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,
systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaneringen of ingreep in
de waterbodem.
i
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Nederland

A.Hak Zuid B.V

Remmingweg 45, L332 BD Almere,
Nederland

van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energie, en
distributienetten voor gassen,
vloeistoffen, installaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,
systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaner¡ngen of ingreep in
de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energie, en
distributienetten voor gassen,

vloeistoffen, installaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,
systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaneringen of ingreep in
A.Hak Pipel¡nes & Facil¡ties B.V

Steenoven 2-6, 4L96 HG Tricht,
Nederland

de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse en ondergrondse

installaties, kabel- en
bu isleid ngsystemen, d istri butienetten
voor olie en gas/ brandstof, water en
duurzame energie, installaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,
industriële installaties en
i

verwarm

A.Hak Electron B.V

Steenoven 2-6, 4196 HG Tricht,
Nederland

A.Hak Leid¡ngbouw B.V

Steenoven 2-6, 4L96 HG Tricht,
Nederland

A.Hak International B.V

Steenoven 2-6, 4t96 HG Tricht,
Nederland

in gsi

nstallaties,

metaalconstructies, pijp-supports en
meet- en reqelstations.
Ontwerpen, aanleggen, monteren en
onderhouden van kabelsystemen voor
midden- en hoogspanning. Uitvoering
van (water)bodemsaneringen of
inoreep in de waterbodem.
Ontwerp, constructie en onderhoud van
onder- en bovengrondse kabel- en
buisleidingsystemen voor transport en
distributie van gas, olie, water, overige
vloeistoffen, duurzame energie,
elektriciteit en data, industriële
verwarmings installaties, inclusief de
bijbehorende uitrusting en
hulpconstructies voor zowel onshore,
nearshore als shallow water
insta llaties.
Ontwerp, constructie en onderhoud van
onder- en bovengrondse kabel- en
buisleidingsystemen voor transport en
distributie van gas, olie, water, overige
vloeistoffen, duurzame energie,
elektriciteit en data, industriële
verwarmings Installaties, inclusief de
bijbehorende u¡trust¡ng en
hr rlnconctrr rctiêq vôôr zowel onchore
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A.

Hak Industr¡e Noord-Oost

B.V.

Ommelanderwijk 8, 9644 -fL
Veendam, Nederland

nearshore als shallow water
installaties.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van industriële installaties. Het
ontwerpen, vervaardigen en installeren

van metaalconstructies, pijp-supports,
meet- en regelstations en
verwa rm inqs¡nstallaties.

A.Hak Drillcon

Engelseweg 159, 5705 AD Helmond,
Nederland

A.Hak Industrie Born

Haaskoul 3-7, 6L2l JN Born,
Nederland

Het met behulp van verschillende
sleufloze technieken ondergronds
aanbrengen van kabel- en
leidingsystemen voor transport van
gassen, vloeistoffen, electriciteit, data
en telecommunicatie.
Het leveren en aanleggen van ondereh bovengrondse leid¡ngsystemen en
installaties voor gassen en vloeistoffen
Het onderhoud van onder- en
bovengrondse leidingsystemen en
installaties voor gassen en vloeistoffen
Industriële montage activiteiten zoals
nieuwbouw, modificatie en onderhoud

van/aan werktuigbouwkundigeorocesinsta llaties.
Site certificaat Nr.
2I3 626CCI- Z0 17 -AH SO-

N

LD- RvA

Haaskoul 3-7, 6t2L JN Born,
Nederland

Mechanical Contracting Limburg
B.V.
Site certificaat Nr.
2L3626CC2-2017-AHSO-

N

LD-RvA

A.Hak Industrial Services B.V

Steenoven 2-6, 4L96 HG Tricht,
Nederland
Plesmanstraat 26, 7903 BE
Hoogeveen, Nederland
Beukvenne 3,BLI2 BA Nieuw
Heeten, Nederland

Site certificaat Nr.
2I3626CC3-2O17-AHSO-

N

LD-RvA

A.Hak Industr¡al Services SEA

Sdn. Bhd.

No. 11 Jalan PJU 3 /40, Sunway
Damansara Technology Park,

Sunway Damansara, 478LO, Petaling
Jaya, Selangor, Malaysia

/

Ontwerp, fabricage, oplevering en
nazorg van apparatuur, ketelbouw en
leidingen voor de olie, water, gas en
elektric¡te¡tsbedrijven, de
petrochemische en de chemische
industrie.
Stikstof Purging en Pumping, helium-en
water lekdetectie, het versneld
afkoelen van reactoren m.b.v. stikstof,
Sand Jetting, testen
(hydrostatisch/pneumatisch) drogen
en inertiseren, inwendig herstel van
pijpleid¡ngen door het aanbrengen van
coatings, reinigen van fornuizen,
pijpleidingen en proces installaties
d.m.v. chemicaliën en pigs. lnspect¡e
met ultrasone meetinstrumenten van
pijpleidingen, fornuizen en opslagtanks
als mede interpretatie, analyse,
beoordeling en management van
inspectie data. Het in kaart brengen
van sludge opbouw in opslagtanks, het
verwijderen van sludge en het reinigen

van opslagtanks. Bolting, in bedrijf
stellen en ontmantelen van
pijpleidingen, Gas decompressie,
Diqcino en inkapselen van flenzen.
Cleaning of Pipelines and Process
installations by means of Chemicals
and Pigging. Ultrasonic Inline
Inspection of Pipelines, Piping,
Furnaces and Tank bottoms as well as
the Analyses, Assessment, Data
interpretation and Management of the
insDection Data Storaoe.

Site certificaat Nr.
2t3626CC4 - 20 1 7-A H SO-

PO Box 54336, Abu Dhabi UAE,
N

LD- RvA

Vereniode Arabische Emiraten

Stikstof Purging en Pumping, helium-en
water lekdetectie. het versneld
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afkoelen van reactoren m.b.v. stikstof,
Sand letting, testen
(hydrostatisch/pneumatisch) drogen
en inertiseren, inwendig herstel van
pijpleidingen door het aanbrengen van
coatings, re¡n¡gen van fornuizen,
pijple¡dingen en proces installaties
d.m.v. chemicaliën en pigs. Inspectie
met ultrasone meetinstrumenten van
pijpleidingen, fornuizen en opslagtanks
als mede interpretat¡e, analyse,
beoordeling en management van
inspectie data. Het in kaart brengen
van sludge opbouw in opslagtanks, het
verwijderen van sludge en het reinigen

A.Hak Industrial Services
Middle East LLC

Site certlflcaat Nr.
2L3626CC5-2O17-AHSO-N

LD- RvA

Handelsweg 30, 6541 CT Nijmegen,
Nederland

B.V. Handel- en
Industriemaatschappij

van opslagtanks. Bolting, in bedrijf
stellen en ontmantelen van
pijpleidingen, Gas decompressie,
Diooino en inkaoselen van flenzen.
Uitwendig en inwendig bekleden van
þuizen en fittingen voor onshore en
offshore pij pleidi ngsystemen.

Rhenania
Site certiflcaat Nr.
2I3626CC6-20 17-AH SO-

Conline Coatings B.V

N

LD- RvA

Middenweg 3 en 5, Havennummer
396,4782 PM Moerdijk, Nederland
Adriaan van Heelstraat 19, 3143 CA
Maassluis, Nederland

Uitwendig en inwendig bekleden van
buizen en fittingen voor onshore en
offshore p¡jpleid¡ngsystemen.
Aanbrengen van beton
gewichtsbekleding voor offshore

pijpleidingsystemen.
's Gravendeelsedijk 73, 3316 AS
Dordrecht. Nederland
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