
RAAil \/OOH A[[RIDIIAI
Dutch Accreditation Council RvA

PO Box 2768 NL-35oo CT Utrecht N
i'

N
De Stichting Raad voor Accreditatie,

bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland,
verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan:

SFA-Testsystemen
(KvK nummer 17133833)

Eindhoven

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn inspecties, als type A inspectie-
instelling, op een competente, consistente en onafhankelijke wijze uit te voeren.

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals
vastgelegd in ISO/IEC 1702Q:2012.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de
gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer.

De accreditatie is van kracht, onder voonruaarde dat de instelling
blijft voldoen aan de vereisten.

De accreditatie voor registratienummer:

I 194

is verleend op 16 december 2014

Deze verklaring is geldig tot

1 augustus 2018

De accreditatie is voor het eerst verleend op

26 iuli 2006

De Stichting Raad voor Accreditatie is ondertekenaar van de European co-operation for Accreditation (EA)
Multilateral Agreement voor accreditatie in dit werkgebied.

De Algemegn Directeur

lr. J.C. van der Poel



Bijlage bij ISO/lEC 17020:2012 Accreditatieverklaring
voor registratienummer: I 194, type A

van SFA-Testsystemen
(KvK nummer 17133833)

Deze bijlage is geldig van: 16-12-2014 tot 01-08-2018
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Vervangt bijlage d.d.: 25-06-2014

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd
Hoofdkantoor

Esp 209
5633 AD
Eindhoven
Nederland

Nr. Werkveld Soort en omvang Methoden & proceduresr

1 Bodembeschermende
voorzieningen

lnspectie bodem beschermende
voorzieningen
inclusief een of meerdere van onderstaande

protocollen 6701, 6703 en 6704

AS SIKB 6700

(s352)

2 Visuele inspectie van vloeistofdichtheid
van bodembeschermende voorzieningen

Protocol 6701

a
I nspectie vloeistofdichtheid van
bodembeschermende voorzieningen met
hydrologische meting

Protocol 6703

4 I nspectie vloeistofdichtheid van
bodembeschermende voorzieningen met
luchttestsysteem

Protocol 6704

veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS slKB 200o('ersie 07'02-2014)(s352).

betrekking hebbend op protocol 2001 en 2ggti'"Li" r'z-i'z+ïr3)is1!zl '

(heeft betrekking op dhr. B. Oomen, dhr. B. Dekens dhr. A. Peters en dhr. M. van der Leest)

SFA-Testsystemen
Werkinstructies Wl-2-31 en
wl-2-32

(conform NPR 574'1, NEN 5744 en
NEN 5766)

Deze bljlage is goedgekeurd door:

_ lr. J.C. van der Poel
Algemeen Directeur

Het nemen van grondwatermonsters
(inclusief het plaatsen van peilbuizen) t.b.v.
organische en anorganische analyses
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