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C E R T I F I C A A T 
 

Aboma Certificering bv bevestigt dat de organisatie 
 

BRUIL GROEP SERVICES B.V. 
Keesomstraat 9 te Ede 

met KvK-nummer 09050843 
 en gelieerde entiteiten en vestigingen conform bijlage. 
 
 
 

Voldoet aan de eisen gesteld in de NEN Safety Culture Ladder 

certificatieschema versie 4.0 d.d. 1 juli 2016 voor 

SCL TREDE 3 

 
voor het werkgebied: 

 
Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, 
inclusief het leveren van materieel en bedieningspersoneel, alsmede het 

uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 
 
 
 

IAF-NACE Code: IAF16 - C.23.63 en C.23.64 & IAF28 - F.43.29. 
 
 

Geldig van 31-05-2022 tot 31-05-2025. 
 
 

  

 

 W.J.G. Riel bc. 

 Algemeen Manager Certificering 

  Certificaatnummer: 2598701 met bijlage (Geldig vanaf 31-05-2022) 

  



 

Bijlage bij certificaat 
 
Bijlage bij SCL certificaat met certificaatnummer 2598701 van Bruil Groep Services B.V. te Ede. Deze 
bijlage is geldig vanaf 31-05-2022. 
 

Naam Statutair gevestigd 
KvK-

nummer 
IAF-NACE Code 

Bruil Beton & Mix Westfalenstraat 10, 7418 DB te 
Deventer 

0915334 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Beton & Mix Pabstsendam 14, 6701 PC te 
Wageningen 

0915334 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Beton & Mix Kwinkweerd 7, 7241 te Lochem 0915334 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Beton & Mix  Dynamostraat 9, 3903LK te 
Veenendaal 

0915334 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Beton & Mix Lange Meentweg 40, 3652LB te 
Woerdense Verlaat 

0915334 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Beton & Mix Neonstraat 31, 6718WX te Ede 09153334 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Beton & Mix Curaçao 31, 7332 BL te 
Apeldoorn 

09153334 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Prefab Heipalen 
B.V. 

Centraleweg 6, 4931NB te 
Geertruidenberg 

78400929 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel, inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

B.V. Edese Beton 
Maatschappij E.B.M. 

De Smalle Zijde 78, 3903LR te 
Veenendaal 

30066551 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

Bruil Prefab Printing Wageningselaan 42a, 3903LA te 
Veenendaal 

73578320 IAF16 - C.23.63 en C.23.64 
& IAF28 - F.43.29. 

Het produceren, transporteren en verpompen van beton- en droge mortel inclusief het leveren van materieel en 
bedieningspersoneel, alsmede het uitvoeren van onderhoud aan de mobiele silo's en de betoncentrales. 

 

 
Deze bijlage is goedgekeurd door: 
 
 
 
 
 
W.J.G. Riel bc. 
Algemeen Manager Certificering 

 


