Kiwa Nederland B.V.
te Goes
verklaart dat

JobManiac Rotterdam B.V.
te Goes
Voldoet aan de eisen van NEN 4400-1:2010 met betrekking tot de aangifte en
afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, loonbetaling niet in strijd met de
Wml, het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van
identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van
arbeid in Nederland, alsmede het voldoen aan de eisen met betrekking tot in- en
doorlenen of uitbesteden van werk.
De inspectiebevindingen alsmede onderbouwing van eventuele uitsluitingen
zijn gerapporteerd in het inspectierapport. Dit inspectiecertificaat biedt
toegang tot inschrijving in het register Normering Arbeid, dat te raadplegen is
op www.normeringarbeid.nl
Certificaatnr.:
Uitgifte datum:
Inspectie datum:
Inspecteur:

K87951/01
15 mei 2015
28 april 2015
A.L. Post

Kiwa Nederland B.V.
Stationspark 45
4462 DZ Goes
Namens deze

199/130717

61900117
KvK nr.:
Loonheffingennr.: 8545.39.074.L01
Omzetbelastingnr.: 8545.39.074.B01

Bouke Meekma
Kiwa

Bijlage inspectiecertificaat K87951/01
Deze bijlage behoort bij het inspectiecertificaat NEN 4400-1 met nummer K87951/01 van 15 mei 2015
toegekend aan JobManiac Rotterdam B.V. te Goes.
De inspectie heeft plaatsgevonden op 28 april 2015 en is uitgevoerd door A.L. Post.
Kiwa Nederland B.V. heeft geen werkzaamheden uitbesteed aan derden.
Tijdens de inspectie is het volgende unieke identificatienummer aan het dossier van de onderneming
toegekend: KIWA000324 & 28 april 2015
De tijdens de inspectie toegepaste inspectiemethoden en procedures, alsmede de beoordeelde
aspecten uit NEN 4400-1 zijn beschreven in het inspectierapport behorend bij bovengenoemd
inspectiecertificaat. Samengevat zijn deze aspecten:
- De specificaties voor de onderneming: de mate waarin de onderneming als entiteit voldoet
aan de gestelde minimale eisen (deel A van de norm);
- De specificaties voor de administratie (deel B van de norm);
- De specificaties voor de personeelsadministratie: de mate waarin de registratie van de in- en
uitdiensttredingen juist, volledig en tijdig is vastgesteld en vastgelegd in de
personeelsadministratie (deel B.1 van de norm);
- De specificaties voor de loonadministratie: de mate waarin de loonadministratie juist, volledig
en tijdig is gevoerd en daardoor als betrouwbaar kan worden aangemerkt (deel B.2 van de
norm);
- De specificaties voor de financiële administratie: de mate waarin de financiële administratie
juist, volledig en tijdig is gevoerd en de daaruit voortkomende verplichtingen worden
nagekomen (deel B.3 van de norm);
- Algemene eisen in specifieke situaties (Deel B.4 van de norm).
In het geval een volledige inspectie is uitgevoerd, zijn geen aspecten uit NEN 4400-1 uitgesloten van
de beoordeling.
Tijdens de inspectie zijn vijf minor non-conformiteiten vastgesteld. Deze betroffen de volgende
aspecten van NEN 4400-1: 4.2.3.1-2, 4.2.3.1-3, 4.2.3.1.-7a & b en 4.2.4.2. Minor non-conformiteiten
vormen geen belemmering voor het verstrekken van het certificaat. Bij de eerstvolgende reguliere
inspectie wordt beoordeeld in welke mate de onderneming de minor non-conformiteiten heeft hersteld.
Tijdens de inspectie zijn geen major non-conformiteiten vastgesteld.
Het inspectierapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd en/of verspreid.
Gedeeltelijke reproductie en of verspreiding is uitsluitend toegestaan nadat hiervoor schriftelijke
toestemming is ontvangen van de directie van Kiwa.

