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MANAGEMENT
SYSTEEM CERTIFICAVAT
Certificaat Nr.:
206343-2016-AE-NLD-RvA

Deze organisatie is gecertificeerd sinds
31 januari 2017

Geldig:
31 januari 2017

- 3l januari 2020

Dit is ter bevestiging dat

ARCADIS Nederland B.V.
Beaulieustraat 22, 68L4 DV Arnhem, Nederland
en de locaties zoals vermeld in de Bijlage bU dit certificaat
Gebleken is om te voldoen aan de Energy Management system-standaard:

ISO 5OOO1:2O11
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Het Ieveren van advies-, ontwerp, ingenieurs- en managementdiensten en
het realiseren van projecten voor de gebieden infrastructuur, water, milieu
en gebouwen. Voor de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen:
het ontwikkelen, ontwerpen, vormgeven, implementeren, realiseren,
beheren, onderhouden en exploiteren van projecten. De diensten en
projecten omvatten het verrichten / leveren van onderzoeken,
haalbaarheidsstudies, opstellen van adviezen, het ontwerpen, het
engineeren, het project-, proces- en contractmanagement, systems
engineering en de uitvoeringsbegeleiding, inclusief de daaraan verbonden
juridische en financiële aspecten. En inwinning en management van
ruimtelijke informatie en daaraan gerelateerde diensten.
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Het niet nakomen van de in de certif¡catie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
GEACCREDITEERDE ORGANISATIEì DNV GL l3usiness Assurance LV., ZWOLSEWEG 1,2994 1ts, BARENDRECHI, NE-[HËRLAND. TELi-l-31102922689.
www.dnvba.com
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Ceftificaat Nr.: 206343-2016-AE-NLD-RvA
Plaats en datum: Barendrecht, 1 februar¡ 2017

APPEN DIX

BIJ CERTIFICAAT

ARCADIS Nederland B.V
de locaties z n mede eceftificeerd
Site Naam
Site Adres
ARCADIS Nederland B.V

Piet Mondriaanlaan 26, 3812 GV
Amersfoort, Nederland

Zendmastweg 19, 9405 CD Assen,
Nederland
Gustav Mahlerplein 97 -LO3, IOB2
MS Amsterdam- Nederland
La Guardiaweg 36-66, 1043 DJ
Amsterdam. Nederland
Fruitlaan 4a, 4462 EP Goes,
Nederland

Mercatorplein t,5223 LL Den
Bosch, Nederland
Nieuwe Steen 3, 1625 HV Hoorn,
Nederfand

Hanzelaan 28,6,8Ot7 JJ Zwolle,
NecJerland

Stationsptein tgd, 672L BT
Maastricht- Nederland
Lichtenauerlaan 100, 3062 ME
Rotterdam, Nederland

Site Scooe
Het leveren van advies-, ontwerp,
ingenieurs- en managementdiensten
en het realiseren van projecten voor
de gebieden infrastructuur, water,
milieu en gebouwen. Voor de gebieden
infrastructuur, water, m¡l¡eu en
gebouwen: het ontwikkelen,
ontwerpen, vormgeven,
implementeren, realiseren, beheren,
onderhouden en exploiteren van
projecten. De diensten en projecten
omvatten het verrichten / leveren van
onderzoeken, haa baarheidsstudies,
opstellen van adviezen, het
ontwerpen, het engineeren, het
I

project-, proces- en
contractma nagement, systems
engineering en de
uitvoeringsbegeleiding, inclusief de
daaraan verbonden juridische en
financiële aspecten. En inwinn¡ng en
management van ruimtelijke
informatie en daaraan gerelateerde
diensten.

Het niet nakomen van de in de certif¡cat¡e-overeenkomst gestelde condities kan le¡den tot het ongeld¡g verklaren van d¡t certificaat.
LV., ZWOLSËWEG 1,2994 LB, BARENDRECIIT, NETHERLAND. IELtI--11102922689.
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