
Certificaat NLI 4/818843338
Contractnummer: NLIITC 71221391

Het managementsysteem van
de volgende onderliggende werkmaatschappijen van

Theo Pouw Beheer B.V.:
- Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V.

- Theo PouwB.V.

Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht, Nederland

is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

ISO 14001 :2015

Voor de volgende actMteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat.

Dit certificaat is verstrekt op basis van het SCCM certificaesysteem.
SCCM publiceert de certificaten op www.sccm.nl

Dit certificaat is geldig van 08 september 2021 tot 20 augustus 2023
bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.
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Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties.
Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen.

Goedgekeurd door

Ir. J. Weide
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SGS Nederland B.V.
Malledijk 18, 3208 LA Spijkenisse, Netheands
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This document is issued by the company subject to its General Conditions of Certitlcabon

Services, unless othewise agreed, accessible atwwwsgs.comiterms_and_conditions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues

established therein. The authenticity of this document may be venfied at
https:llwww.sgs.comlen/certifled-clients-and-productslcert,fled-client-directory. Any unauthorized

atteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and
offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
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Certificaat NLI4/818843338, vervölg _SGS
De volgende onderliggende werkmaatschappijen van

Theo Pouw Beheer B.V.:
- Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V.

- Theo PouwB.V.

ISO 14001 :2015
Uitgifte 8

Dit certificaat is verstrekt op basis van het SCCM certificatiesysteem.
SCCM publiceert de certificaten op www.sccm,nl

Overige vestigingen

Grondbankactiviteiten. Extractieve en biologische reiniging van
minerale (rest)stoffen. Inname, op- en overslag van minerale

(rest)stoffen alsmede de be- en verwerking daarvan. Handel in
primaire en secundaire grondstoffen.
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Theo Pouw Secundaire
Bouwstoffen Weert B.V.
Wetering 2
6002 SM Weert, Nederland

Theo Pouw B.V. Grondbankactiviteiten. Extractieve reiniging van minerale
Isotopenweg 29 (rest)stoffen. Reinigen, breken en klasseren van steenachtige en
3542 AS Utrecht, Nederland overige minerale (rest)stoffen. Inname, op- en overslag van

minerale (rest)stoffen alsmede de be- en verwerking daarvan.
Handel in primaire en secundaire grondstoffen.

Theo Pouw B.V. Inname, op- en overslag van minerale (rest)stoffen alsmede de be
Asfaltstraat 25 en verwerking daarvan. Handel in primaire en secundaire
8211 AC Lelystad, Nederland grondstoffen.
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