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C E R T I F I C A A T 
 

Aboma Certificering bv bevestigt dat de organisatie 
 

VAN VOSKUILEN GROEP B.V. 
Stationsweg West 10 te Woudenberg 

met KvK-nummer 65016327 
 Alsmede de nevenvestigingen conform bijlage 
 
 
 

Voldoet aan de eisen gesteld in de NEN Safety Culture Ladder 

certificatieschema versie 4.0 d.d. 1 juli 2016 voor 

SCL ORIGINAL TREDE 4 

voor het werkgebied: 
Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en 

elektra- en informatienetten, indien noodzakelijk, door uitvoering van 
bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 

technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, 
indien noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de 

waterbodem. 
 
 

IAF-NACE Code: IAF28 – F.42.22, F.43.21, F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 
 
 

Geldig van 26-04-2022 tot 26-04-2025. 
 
 

  

 

 

 

 

 W.J.G. Riel bc. 

 Algemeen Manager Certificering 

  Certificaatnummer: 2490165 met bijlage (geldig vanaf 26-04-2022) 

 
 



 

Bijlage bij certificaat (bladzijde 1 van 2) 
 

Bijlage bij SCL certificaat met certificaatnummer 2490165 van Van Voskuilen Groep B.V. te Woudenberg. 
Deze bijlage is geldig vanaf 26-04-2022. 

 

Naam Statutair gevestigd 
KvK-

nummer 
IAF-NACE Code 

Van Voskuilen Groep B.V. Stationsweg West 10, 3931 ES 
te Woudenberg 

65016327 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

Van Voskuilen Infratechniek 
B.V. 

Stationsweg West 10, 3931 ES 
Woudenberg 

31026288 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

Van Voskuilen Infratechniek 
B.V. – Regio Oost 

Vlijtseweg 90, 7317 AG te 
Apeldoorn 

31026288 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

Van Voskuilen Infratechniek 
B.V. – Regio Oost 

Max Planckstraat 8, 6716 BE 
te Ede 

31026288 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

Van Voskuilen Infratechniek 
B.V. – Regio Oost 

Utrechtsestraatweg 36a, 3481 
LA te Harmelen 

31026288 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

Van Voskuilen Infratechniek 
B.V. – Regio West 

Energieweg 79-81, 2381 NH te 
Zoeterwoude 

31026288 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 



 

Bijlage bij certificaat (bladzijde 2 van 2) 
 

Bijlage bij SCL certificaat met certificaatnummer 2490165 van Van Voskuilen Groep B.V. te Woudenberg. Deze 
bijlage is geldig vanaf 26-04-2022. 

 

Van Voskuilen Infratechniek 
B.V. – Regio West 

Albert Einsteinweg 12, 2408 
AR te Alphen a/d Rijn 

31026288 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

Infra Elite B.V. Stationsweg West 10, 3931 ES 
te Woudenberg 

76974138 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

Infra Kennis B.V. Stationsweg West 10, 3931 ES 
te Woudenberg 

81442858 IAF28 – F.42.22, F.43.21, 
F.43.22 - IAF39 – E.39.00. 

Het aanleggen en onderhouden van gas-, water- en warmteleidingen, en elektra- en informatienetten, indien 
noodzakelijk, door uitvoering van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. Toepassing van sleufloze 
technieken ten behoeve van renovatie en/of vervanging van gasleidingen, indien noodzakelijk, door uitvoering 
van bodemsanering of ingreep in de waterbodem. 

 

 
Deze bijlagen is goedgekeurd door: 

 
 
 
 
 

W.J.G. Riel bc. 
Algemeen Manager Certificering 

 
 


