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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Jac. Barendregt Infra B.V.
Handelend onder de naam: Jac. Barendregt
Binnenbaan 37, 3161 VB Rhoon, Nederland

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0024869

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde 
locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Uitvoering van infrastructurele werkzaamheden waaronder:  Grondverzet, weg- & waterbouw, groenvoorziening, bestratings-, 
asfalterings-, grondsanerings- en rioolwerkzaamheden.

Het transporteren van goederen over de weg alsmede verhuur van bediend en onbediend materieel.



Certificaatnummer: 10366043
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
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Locatie Activiteiten

Jac. Barendregt Infra B.V.
Binnenbaan 37, 3161 VB Rhoon, Nederland

ISO 9001:2015
Uitvoering van infrastructurele werkzaamheden 
waaronder:  Grondverzet, weg- & waterbouw, 
groenvoorziening, bestratings-, asfalterings-, 
grondsanerings- en rioolwerkzaamheden.

Het transporteren van goederen over de weg alsmede 
verhuur van bediend en onbediend materieel.

Jac. Barendregt Machineverhuur
Binnenbaan 37, 3161 VB Rhoon, Nederland

ISO 9001:2015
Uitvoering van infrastructurele werkzaamheden 
waaronder:  Grondverzet, weg- & waterbouw, 
groenvoorziening, bestratings-, asfalterings-, 
grondsanerings- en rioolwerkzaamheden.

Het transporteren van goederen over de weg alsmede 
verhuur van bediend en onbediend materieel.

Jac. Barendregt Transport B.V.
Binnenbaan 37, 3161 VB Rhoon, Nederland

ISO 9001:2015
Uitvoering van infrastructurele werkzaamheden 
waaronder:  Grondverzet, weg- & waterbouw, 
groenvoorziening, bestratings-, asfalterings-, 
grondsanerings- en rioolwerkzaamheden.

Het transporteren van goederen over de weg alsmede 
verhuur van bediend en onbediend materieel.

Aannemingsbedrijf Jac. Barendregt B.V.
Binnenbaan 37, 3161 VB Rhoon, Nederland

ISO 9001:2015
Uitvoering van infrastructurele werkzaamheden 
waaronder:  Grondverzet, weg- & waterbouw, 
groenvoorziening, bestratings-, asfalterings-, 
grondsanerings- en rioolwerkzaamheden.

Het transporteren van goederen over de weg alsmede 
verhuur van bediend en onbediend materieel.

 

 


