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Verklaring van SKG-IKOB
Deze verklaring van erkenning is afgegeven door SKG-IKOB op basis van BRL ERM 2000 versie 5.0 d.d. 2105-2021 en de bijhorende uitvoeringsrichtlijn(en) (URL), conform het vigerende Reglement voor Attestering,
Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
SKG-IKOB verklaart op basis van onderzoek op het kantoor van de certificaathouder en projectlocaties dat de
werkzaamheden die worden verricht aan de relevante eisen van de BRL ERM 2000 en de bijhorende
uitvoeringsrichtlijn(en) voldoen.
Ten behoeve van de instandhouding van de erkenning wordt zowel de interne kwaliteitsbewaking als de
bewaking van de uitgevoerde werkzaamheden door SKG-IKOB gecontroleerd.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager
Gebruikers van deze verklaring wordt geadviseerd op www.skgikob.nl of www.stichtingERM.nl te controleren of dit document
nog geldig is.
Nadere informatie over deze verklaring en de van toepassing zijnde eisen uit de BRL ERM 2000 en de URL kunt u opvragen bij de
erkende onderneming en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
De BRL en URL worden beheerd door de Stichting ERM.
Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.
Nadruk is verboden
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WENKEN VOOR DE AFNEMER
1. Het erkende bedrijf dient het opgedragen werk vóóraf bij SKG-IKOB te melden en tevens de afnemer te informeren over mogelijke
SKG-IKOB-inspecties.
2. Geadviseerd wordt na te gaan of de verklaring (nog) van kracht is. Dit is het geval als houder ervan voorkomt op de vigerende lijst van
door SKG-IKOB erkende bedrijven en het betreffende nummer van de verklaring overeenkomt met dat in de betreffende lijst.
3. Klachten dienen in eerste instantie te worden gemeld bij het erkende bedrijf. Indien de afwikkeling van een klacht niet naar tevredenheid
wordt uitgevoerd, kan men zich schriftelijk tot SKG-IKOB wenden. In voorkomende gevallen kan SKG-IKOB in overleg tussen houder
van de verklaring en afnemer met betrekking tot een klacht bemiddelen; een en ander conform het vigerende Reglement voor
Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
4. Indien aan één van deze punten niet wordt voldaan, kan contact worden opgenomen met SKG-IKOB.

