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Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden. Blad 1 van 2

De Nederlandse Asbest Autoriteit, handelend onder de naam dNAA verklaart dat het 

Procesmanagementsysteem van bovengenoemde organisatie is beoordeeld en 

in overeenstemming werd bevonden met de eisen uit het Certificatieschema 

voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering deel:

Procescertificaat 

Uitgereikt aan 

d'Asbestlogisch B.V
Engelsestraat 32, 9671 BH, Winschoten, Nederland

Asbestinventarisatie

dNAA verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van het inventariseren 

van asbest of asbesthoudende producten, voorafgaand aan:

1. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met

    uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende 

    producten respectievelijk zijn verwerkt;

2. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken 

    of objecten;
3. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een

    incident zijn vrijgekomen,

wordt uitgevoerd volgens de eisen voor het verwijderen van asbest zoals opgenomen in het 

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.
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Nadruk verboden
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Nadruk verboden

Blad 2 van 2

Procescertificaat Asbestinventarisatie

Uitgereikt aan 

d'Asbestlogisch B.V

4. De certificaathouder geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid van het 

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, door 

aan dNAA.
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Verplichtingen voor de certificaathouder: 

1. De certificaathouder blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de 

relevante eisen uit het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie;

2. De certificaathouder verleent medewerking aan beoordelingen door de certificatieinstelling, 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), 

Omgevings-Dienst (OD) of Gemeente;

3. De certificaathouder stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende 

instelling, binnen veertien werkdagen na een aangetekend verzoek hiertoe;


