Certificaat NL19/819943824

CO2-bewust Certificaat Niveau 3
Het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van

VD Leegte Metaal B.V.
Handelsweg 21, 5527 AL Hapert, The Netherlands (KvK nummer: 17045543)

Is geauditeerd en gecertificeerd in overeenstemming met de vereisten van niveau 3 van het handboek

CO₂-Prestatieladder
Versie 3.1
Bedrijfsgrootte: klein

Voor de volgende activiteiten
Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat.

Dit certificaat is geldig van 14 november 2022 tot 14 november 2025 en blijft geldig op basis van gunstige opvolgingsaudits.
Versie 3. Gecertificeerd sinds 14 november 2019
Gecertificeerde activiteiten uitgevoerd door aanvullende sites die op de volgende pagina's worden vermeld.

Getekend door:
Jan Weide
SGS Nederland B.V.
Knowledge Solutions, Malledijk 18, Postbus 200, 3200 AE Spijkenisse, Nederland
t +31(0)88 – 2143333 - www.sgs.com

Dit document is een authentiek elektronisch certificaat dat uitsluitend bedoeld is voor professioneel gebruik door de Klant. Een gedrukte versie van het elektronische certificaat is geautoriseerd en
wordt als een kopie beschouwd. Dit document is uitgegeven door het Bedrijf onder de Algemene Voorwaarden van SGS met betrekking tot certificatiediensten, beschikbaar op de pagina
Algemene Voorwaarden| SGS. De aandacht wordt gevestigd op de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en rechtsbevoegdheidsclausules. Dit document is
auteursrechtelijk beschermd en elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of namaak van de inhoud of het uiterlijk van dit document is onwettig.
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Certificaat NL19/819943824, vervolg

VD Leegte Metaal B.V.
CO₂-Prestatieladder
Versie 3.1
Versie 3
Locaties
VD Leegte Metaal B.V.
Handelsweg 21, 5527 AL Hapert, The Netherlands (KvK nummer: 17045543)

Ontwerp en productie van gelaste constructies, toelevering van plaatwerk en uitvoering van montagewerkzaamheden.
NACE code(s): 25.11, 71.12
VD Leegte Metaal B.V.
Handelsweg 1, 5527 AL Hapert, The Netherlands (KvK nummer: 18673643)

Uitvoering van montagewerkzaamheden.
NACE code(s): 25.11
VD Leegte Metaal B.V.
Metaalweg 13, 5527 AE Hapert, The Netherlands (KvK nummer: 18673643)

Uitvoering van montagewerkzaamheden.
NACE code(s): 25.11
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wordt als een kopie beschouwd. Dit document is uitgegeven door het Bedrijf onder de Algemene Voorwaarden van SGS met betrekking tot certificatiediensten, beschikbaar op de pagina
Algemene Voorwaarden| SGS. De aandacht wordt gevestigd op de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en rechtsbevoegdheidsclausules. Dit document is
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