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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:  

SPA WNP Groep B.V. 

 

 

Klinkenbergerweg 30a, 6711 MK Ede, Nederland 

 
 

 

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):  

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.  

voor en namens: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

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.  

    

Huidige uitgiftedatum: 16 mei 2019 

Vervaldatum: 15 mei 2022 

Certificaatnummer: 10183983 

 
 

Originele uitgiftedatum: 

ISO 9001 – 25 januari 2016 

 

 
 

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0017482  

 

 

 
 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Het verstrekken van adviezen en leveren van diensten op het gebied van bouw, milieu en ruimtelijke ordening, 
waaronder akoestisch onderzoek, bestemmingsplannen, onderzoek brandveiligheid en bouwfysica, aanvragen 
voor omgevingsvergunningen en duurzaamheidsvraagstukken, met name voor bouw- en productiebedrijven. 

 



 

Certificaataanhangsel 

Certificaatnummer: 10183983 
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Locatie Activiteiten 

SPA WNP Groep B.V.  

Klinkenbergerweg 30a, 6711 MK Ede, Nederland 

ISO 9001:2015 

Het verstrekken van adviezen en leveren van 
diensten op het gebied van bouw, milieu en 
ruimtelijke ordening, waaronder akoestisch 
onderzoek, bestemmingsplannen, onderzoek 
brandveiligheid en bouwfysica, aanvragen voor 
omgevingsvergunningen en 
duurzaamheidsvraagstukken, met name voor 
bouw- en productiebedrijven.  

 

 

 
 

SPA WNP ingenieurs  

Vrijlandstraat 33c, 4337 EA Middelburg, Nederland 

ISO 9001:2015 

Het verstrekken van adviezen en leveren van 
diensten op het gebied van bouw, milieu en 
ruimtelijke ordening, waaronder akoestisch 
onderzoek, bestemmingsplannen, onderzoek 
brandveiligheid en bouwfysica, aanvragen voor 
omgevingsvergunningen en 
duurzaamheidsvraagstukken, met name voor 
bouw- en productiebedrijven.  

 

 

 
 

SPA WNP ingenieurs  

Klinkenbergerweg 30a, 6711 MK Ede, Nederland 

ISO 9001:2015 

Het verstrekken van adviezen en leveren van 
diensten op het gebied van bouw, milieu en 
ruimtelijke ordening, waaronder akoestisch 
onderzoek, bestemmingsplannen, onderzoek 
brandveiligheid en bouwfysica, aanvragen voor 
omgevingsvergunningen en 
duurzaamheidsvraagstukken, met name voor 
bouw- en productiebedrijven.  

 

 
 

 

  
   

 


