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CO z-BEWUST CERTIFICAAT NIVPAU 5
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Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem voor het COz-bewust handelen van bedrijf

4lnfra B.V.
Burgemeester van Roijensingel 13, 8011 CT Zwolle, Nederland
als zijnde een

Klein bedrijf
met

Kvk-nummerz 05084212
voldoet aan de eisenvan niveau 5 van het handboek.
Samen zorgen voor minder COz
Handboek 2.2 d.d.04 april2014

COz Prestatieladder

-

inclusief de Branchegerichte toetichting voor Ingenieursbureaus versie 1.1. d.d.20 december 2013

NACE (rev.l.l):74.2
voor de volgende scope:

Het adviseren en ondersteunen van bedrijven bij de realisatie van multidisciplinaire
projecten op het gebied van engineering, consultancy en projectmanagement

Deze organisatie is gecertificeerd sinds:

Plaats en datum:

20 maart2014

Barendrecht, 19 maart 201 5
namens de

DNV GL

Dit certificaat is geldig tot:

20 maart2077
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Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
DNVGLBUSTNESSASsuRANcEBV

Zwolsewegl,2gg4LB Barendrecht,Nederlild,TEL:

+31

102922688-wdnvbacom/wdnvbanl
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