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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT
A.Hakpark B.V.
De vo
de locaties
Locat¡e
A.Hak Construction B.V

n mede eceftificeerd:
Adres site
Steenoven 2-6, 4t96 HG Tricht,
Nederland

Site Scope
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties

voor duurzame energie, en
d istributienetten voor gassen,
vloeistoffen, installaties voor

elektriciteit en telecommu n icatie,

A.Hak Infranet B.V

Remm¡ngweg 45, 1332 BD Almere,
Nederland

systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaneringen of ingreep in
de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse ¡nstallaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energ¡e, en
distribut¡enetten voor gassen,
vloeistoffen, i nsta laties voor
elektriciteit en telecommunicat¡e,
I

systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaneringen of ¡ngreep in

A.Hak Noord-Oost B.V

A.Hak Rijnmond B.V

Remmingweg 45, 1332 BD Almere,
Nederland

Remmingweg 45, t332 BD Almere,
Nederland

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
de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabelen buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energie, en
d istributienetten voor gassen,
vloeistoffen, ¡nstallaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,

À F{ak Wect B V

tlemminnweo 4\ 1a?) BD Almêrê

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

Nederland

i

A.Hak Zuid B.V

Remmingweg 45,L332 BD Almere,
Nederland

de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse installaties, aanleg
en onderhoud van ondergrondse kabel-

en buisleidingsystemen, installaties
voor duurzame energie, en
distributienetten voor gassen,
vloeistoffen, nstallaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,
systemen voor midden - en
hoogspanning en verlichtingen.
Uitvoering van
(water)bodemsaneringen of ingreep in
i

A.Hak Pipelines & Facilities B.V

Steenoven 2-6, 4L96 HG Tricht,
Nederland

de waterbodem.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van bovengrondse en ondergrondse
installaties, kabel- en
buisleid ingsystemen, d istri butienetten
voor olie en gas, brandstof, water en
duurzame energie, installaties voor
elektriciteit en telecommunicatie,

industriële installaties en
verwa rm ingsi nstallaties,
metaa lconstructies, pij p-supports en
A.Hak Electron B.V

Steenoven
Nederland

2-6,4t96 HG Tricht,

A.Hak Le¡dingbouw B.V

Steenoven
Nederland

2-6,4t96 HG Tricht,

A.

Hak Industrie Noord-Oost

B.V.

A.Hak Drillcon

Ommelanderwijk 8, 9644 -lL
Veendam, Nederland

Engelseweg 159, 5705 AD Helmond,
Nederland

meet- en reqelstations.
Ontwerpen, aanleggen, monteren en
onderhouden van kabelsystemen voor
midden- en hoogspanning. Uitvoering
van (water)bodemsaneringen of
inoreeo 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 uitrust¡ng en
hulpconstructies voor zowel onshore,
nearshore als shallow water
installaties.
Ontwerp, nieuwbouw en onderhoud
van industriële installaties. Het
ontwerpen, vervaardigen en installeren
van metaalconstructies, pij p-su pports,
meet- en regelstations en
verwa rm¡nosinstallaties.
Het met behulp van verschillende
sleufloze techn ieken ondergronds
aanhrenoen van kalrel- en
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A.Hak Industrie Born

Haaskoul 3-7, 6t2L JN Born,
Nederland

leidingsystemen voor transport van
gassen, vloeistoffen, electriciteit, data
en telecommunicatie.
Het leveren en aanleggen van onderen bovengrondse leidingsystemen 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 werktuigbouwkundigeprocesinstallaties.
Slte certlflcaat Nr.
2t3627 CCI-2O17-ASCC-

N

LD- RvA

Mechanical Contracting Limburg
B.V.

Haaskoul 3-7, 6t2L
Nederland

JN Born,

/

Ontwerp, fabricage, oplevering en
nazorg van apparatuur, ketelbouw en
leidingen voor de olie, water, gas en
elektriciteitsbedrijven, de
petrochemische en de chemische

industrie.
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