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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:  

Elis Nederland B.V.  

 

 

Pieter Calandweg 2, 6827 BK Arnhem, Nederland 

 
 

 

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):  

 ISO 14001:2015  

 

 
 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.  

voor en namens: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van 
toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.  

    

Huidige uitgiftedatum: 18 juli 2018 

Vervaldatum: 30 augustus 2020 

Certificaatnummer: 10172160 

 

 

Originele uitgiftedatum: 

ISO 14001 – 1 september 2011 

 

 
 

Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 0024732  

 

 

 
 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Verhuur, reiniging, inspectie, onderhoud, reparatie en distributie van genormeerde veiligheidskleding, 
bedrijfskleding, werkschoenen, industriële poetsdoeken, absorptiematten, werkhandschoenen, 

schoonloopmatten, vloerwissers, toilethygiëne dispensers, hygiëne boxen en  
aanverwante verbruiksartikelen voor een optimale toilethygiëne. 
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Locatie Activiteiten 

Hoofdkantoor Arnhem  

Pieter Calandweg 2, 6827 BK Arnhem, Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, reiniging, inspectie, onderhoud, reparatie 
en distributie van genormeerde veiligheidskleding, 
bedrijfskleding, werkschoenen, industriële 
poetsdoeken, absorptiematten, 
werkhandschoenen, schoonloopmatten, 
vloerwissers, toilethygiëne dispensers, hygiëne 
boxen en aanverwante verbruiksartikelen voor een 
optimale toilethygiëne. 

 

 

 
 

Vestiging Schiedam  

's-Gravelandseweg 250, 3125 BK Schiedam, 

Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, reiniging, inspectie, onderhoud, reparatie 
en distributie van genormeerde veiligheidskleding, 
bedrijfskleding en werkschoenen. 

 

 
 

 

Vestiging Hoogeveen  

Fabrieksweg 10, 7902 NM Hoogeveen, Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, reiniging, inspectie, onderhoud, reparatie 
en distributie van genormeerde veiligheidskleding, 
bedrijfskleding en werkschoenen. 

 

 

 

 

Vestiging Klarenbeek  

Klarenbeekseweg 13-15, 7381 AA Klarenbeek, 

Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, reiniging, inspectie, onderhoud, reparatie 
en distributie van genormeerde veiligheidskleding, 
bedrijfskleding en werkschoenen. 

 

 

 
 

Berendsen - Cleanroom Service  

Koopman Heeresweg 10, 8701 PR Bolsward,  

Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, reiniging, inspectie, onderhoud, reparatie 
en distributie van gedecontamineerde producten 
en aanverwante diensten voor het gebruik in 
cleanroom en geconditioneerde ruimten. 
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Locatie Activiteiten 

Vestiging Helmond  

Heibloemweg 16, 5704 BS Helmond, Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, verzamelen, reiniging, inspectie, 
onderhoud, reparatie en distributie van 
genormeerde veiligheidskleding, bedrijfskleding en 
werkschoenen. 

 

 
 

 

Vestiging Apeldoorn  

Nagelpoelweg 36-42, 7333 NZ Apeldoorn, 

Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, reiniging, inspectie en distributie van 
industriële poetsdoeken, absorptiematten en 
werkhandschoenen. 

 

 

 
 

Vestiging Ede  

Voltastraat 3, 6716 AJ Ede, Nederland 

ISO 14001:2015 

Verhuur, reiniging, inspectie en distributie van 
schoonloopmaten, vloerwissers en 
damesverbandcontainers. 

 

 
 

 

Vestiging Uden  

Weverstraat 16, 5405 BN Uden, Nederland  

ISO 14001:2015 

Verhuur, verzamelen, reiniging, inspectie, 
onderhoud, reparatie en distributie van 
genormeerde veiligheidskleding, bedrijfskleding en 
werkschoenen. 

 

 
 

 

  
   

 


