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MANAGEMENTSYSTEEM 
CERTIFICAAT 
Certificaat nr.: 
208556-2016-AE-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 
23 mei 2011 

Geldig: 
24 maart 2020 – 23 maart 2023 

 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Strukton Civiel Regio West B.V. 
Scharwoude 9, 1634 EA Scharwoude, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm: 

ISO 14001:2015 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Een multidisciplinair aannemingsbedrijf voor het ontwerpen, voorbereiden en aanleggen 
van kabel- en leidingwerken, grondwerken, wegenbouwwerken, betonwerken, 
waterbouwwerken, civiele restauratiewerken en saneringswerkzaamheden. 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001 certificatiesysteem van SCCM. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Strukton Civiel Regio West B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Strukton Civiel Regio West B.V. Scharwoude 9, 1634 EA Scharwoude, 

Nederland 
Een multidisciplinair aannemingsbedrijf 

voor het ontwerpen, voorbereiden en 

aanleggen van kabel- en leidingwerken, 

grondwerken, wegenbouwwerken, 

betonwerken, waterbouwwerken, civiele 

restauratiewerken en 

saneringswerkzaamheden. 

 Strukton Civiel West B.V. Aambeeld 1, 1671 NT Medemblik, 

Nederland 
Een multidisciplinair aannemingsbedrijf 

voor het ontwerpen, voorbereiden en 

aanleggen van kabel- en leidingwerken, 

grondwerken, wegenbouwwerken, 

betonwerken, waterbouwwerken, civiele 

restauratiewerken en 

saneringswerkzaamheden. 

Strukton Civiel West B.V. Edison 28, 3241 LS Middelharnis, 

Nederland 
Een multidisciplinair aannemingsbedrijf 

voor het ontwerpen, voorbereiden en 

aanleggen van kabel- en leidingwerken, 

grondwerken, wegenbouwwerken, 

betonwerken, waterbouwwerken, civiele 

restauratiewerken en 

saneringswerkzaamheden. 

Strukton Civiel West B.V. Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, 

Nederland 
Een multidisciplinair aannemingsbedrijf 

voor het ontwerpen, voorbereiden en 

aanleggen van kabel- en leidingwerken, 

grondwerken, wegenbouwwerken, 

betonwerken, waterbouwwerken, civiele 

restauratiewerken en 

saneringswerkzaamheden. 

Ooms Producten B.V. De Langeloop 8, 1742 PB Schagen, 

Nederland 
Verkoop, productie en levering van 

gemodificeerde bitumineuze producten, 

alsmede verkoop, winning, op- en overslag 

van zand. 

Ooms Producten B.V. Schelphoek 1, 1621 MK Hoorn, Nederland Verkoop, productie en levering van 

gemodificeerde bitumineuze producten, 

alsmede verkoop, winning, op- en overslag 

van zand. 

Unihorn B.V. Aambeeld 1, 1671 NT Medemblik, 

Nederland 
Ontwerp, assetmanagement en monitoring 

van civiele en infrastructurele werken, 

landmeten, maatvoering, milieutechnisch 

en laboratoriumonderzoek en advies 

alsmede begeleiding en evaluatie van 

bodemsaneringen. 

Unihorn B.V. Essebaan 63c, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, 

Nederland 
Ontwerp, assetmanagement en monitoring 

van civiele en infrastructurele werken, 

landmeten, maatvoering, milieutechnisch 

en laboratoriumonderzoek en advies 

alsmede begeleiding en evaluatie van 

bodemsaneringen. 

 


