CERTIFICAAT
Nummer: 2177948
Het managementsysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van:

Van Gelder Groep B.V.
J.P. Broekhovenstraat 36
8081 HC Elburg

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO/IEC 27001:2013
Voor het toepassingsgebied:
Realiseert infrastructuur in:
- Grond-, weg- en waterbouw met asfaltproductie, aanleg en reconstructie van wegen en
verkeersknooppunten, rioleringssystemen, waterwerken en voorzieningen openbaar vervoer,
stads- en recreatieparken en stadscentra;
- Kabel- en Leidinginstallaties voor energie, water, elektra, riolering en openbare verlichting;
- Openbare verlichting, verkeerssignalering, dynamisch verkeersmanagement, LED-wegdekverlichting en
camerasystemen en alles wat nodig is om het verkeer in goede banen te leiden;
- Kabels, leidingen, voedingen, wisselverwarming, beveiligingssystemen, seinwezen, spoorkruisingen en
metingen op en rondom het spoor.
De selectie van risico reducerende maatregelen is beschreven in de verklaring van toepasselijkheid;
Versie 005 van 14 mei 2018.
Dit certificaat is geldig tot:
Dit certificaat is geldig vanaf:
Gecertificeerd sinds:

16 oktober 2021
16 oktober 2018
16 oktober 2015

Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum.

DEKRA Certification B.V.
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E

drs. G.J. Zoetbrood
Directeur

R.C. Verhagen
Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.
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ADDENDUM
Behorende bij certificaat van: 2177948
Het managementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van:

Van Gelder Groep B.V.
J.P. Broekhovenstraat 36
8081 HC Elburg

Gecertificeerde vestiging(en):

Afwijkende scope

Aannemingsmaatschappij Van
Gelder B.V.
J.P. Broekhovenstraat 36
8081 HC Elburg

Realiseert infrastructuur in:
- Grond-, weg- en waterbouw met asfaltproductie, aanleg en
reconstructie van wegen en verkeersknooppunten,
rioleringssystemen, waterwerken en voorzieningen openbaar
vervoer, stads- en recreatieparken en stadscentra;

Van Gelder Infratechniek B.V.
Sluiswachter 18
3861 SN Nijkerk

Realiseert infrastructuur in:
- Kabel- en Leidinginstallaties voor energie, water, elektra,
riolering en openbare verlichting;
- Openbare verlichting, verkeerssignalering, dynamisch
verkeersmanagement, LED-wegdekverlichting en
camerasystemen en alles wat nodig is om het verkeer in goede
banen te leiden;
- Kabels, leidingen, voedingen, wisselverwarming,
beveiligingssystemen, seinwezen, spoorkruisingen en
metingen op en rondom het spoor.

Dit addendum is geldig tot:
16 oktober 2021
Dit addendum is geldig vanaf: 16 oktober 2018
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