
CERTIFICAAT
Erkenningsregeling Bosaannemers

Dolmans Landscaping Noord b.v.
Bathoorn 1A, 9411 SE Beilen

is een Erkend Bosaannemingsbedrijf

De bedrijfsvoering van dit bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de meest 
actuele versie van het ErBo handboek, te vinden op www.skbnl.nl.

Dit bedrijf is gerechtigd tot het dragen van het ErBo logo.
Dit certificaat is van kracht in combinatie met vermelding van het bedrijf op de ErBo deelnemerslijst op www.skbnl.nl.

Afgegeven op d.d. Geldig t/m d.d. Certificaatnummer

01-01-2022 31-12-2024 2015183

De Certificerende 
Instelling voor dit 
certificaat is

De Erkenningsregeling
Bosaannemers wordt 
beheerd door

Dhr. L.P. Klaassen 
Onafhankelijk voorzitter SKBNL

http://www.skbnl.nl
http://www.skbnl.nl
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Erkenningsregeling Bosaannemers 
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Dolmans Wieringen Prins B.V. 
Lutkemeerweg 400, 1067 TH Amsterdam 

is een Erkend Bosaannemingsbedrijf 

De bedrijfsvoering van dit bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de meest 
actuele versie van het ErBo handboek, te vinden op www.skbnl.nl. 

Dit bedrijf is gerechtigd tot het dragen van het ErBo logo. 
Dit certificaat is van kracht in combinatie met vermelding van het bedrijf op de ErBo deelnemerslijst op www.skbnl.nl. 

Afgegeven op d.d. Geldig tot d.d. Certificaatnummer 

19-04-2022 01-07-2025 2022355 

De Certificerende 
Instelling voor dit 
certificaat is 

ErkenrGroen 
De Erkenningsregeling inrdang~tb.,~; 
Bosaannemers wordt 
beheerd door 

Dhr. L.P. Klaassen 
Onafhankelijk voorzitter SKBNL 



Erkenningsregeling Bosaannemers 

Dolmans Monsdal Limburg Zuid 
Watermolen 26, 6229 PM Maastricht 

is een Erkend Bosaannemingsbedrijf 

De bedrijfsvoering van dit bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de meest 
actuele versie van het ErBo handboek, te vinden op www.skbnl.nl. 

Dit bedrijf is gerechtigd tot het dragen van het ErBo logo. 
Dit certificaat is van kracht in combinatie met vermelding van het bedrijf op de ErBo deelnemerslijst op www.skbnl.nl. 

Afgegeven op d.d. 

01-01-2023 

De Certificerende 
Instelling voor dit 
certificaat is 

Geldig tot d.d. Certificaatnummer 

31-12-2025 2022371 

stichthi! Erkei leun\,\
De Erkenningsregeling 
Bosaannemers wordt 
beheerd door 

Dhr. L.P. Klaassen 
Onafhankelijk voorzitter SKBNL 
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