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Certificaat
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Dura Vermeer Groep N.V.
Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam, Nederland

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

ISO 14001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 0024353
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde
vestigingen met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Beleidsontwikkeling, advisering, ondersteuning, coördinatie en projectmanagement alsmede de operationele activiteiten op het
gebied van Bouw en Vastgoed, Renovatie, Infrastructuur, Advies - en Ingenieursdiensten en Facilitaire ondersteuning.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Afgegeven door: LRQA Nederland B.V.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Nederland B.V., Office building 'Lotus C', George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, Nederland
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Certificaatnummer: 10448711

Certificaataanhangsel
Vestiging

Activiteiten

Dura Vermeer Groep N.V.
Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam,
Nederland

ISO 14001:2015
Beleidsontwikkeling, advisering, ondersteuning,
coördinatie en projectmanagement alsmede de
operationele activiteiten op het gebied van Bouw en
Vastgoed, Renovatie, Infrastructuur, Advies - en
Ingenieursdiensten en Facilitaire ondersteuning.

(Hoofdvestiging Infra):
Dura Vermeer Divisie Infra BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, water- en
betonbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen, railinfra,
kabel- en leidingbouw, energie en telecom,
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.

CentralNed
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Beleidsontwikkeling, advisering, ondersteuning,
coördinatie en projectmanagement alsmede de
operationele activiteiten op het gebied van Ondergrondse
AfvalTransportsystemen (OAT).

Dura Vermeer Autobeheer B.V.
Spaarneweg 31, 2142 EN Cruquius, Nederland

ISO 14001:2015
Inkoop, lease, beheer, onderhoud en verkoop van het
wagenpark van Dura Vermeer Groep NV.

Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V.
Bosmaatweg 60, 7556 PJ Hengelo, Nederland

ISO 14001:2015
Het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van utiliteitsbouw en
woningbouw, (planmatig) onderhoud en renovatie,
service en bouwkundig beheer.

Dura Vermeer Bouw Heyma B.V.
Innsbruckweg 81, 3047 AG Rotterdam, Nederland

ISO 14001:2015
Het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van utiliteitsbouw en
woningbouw, (planmatig) onderhoud en renovatie,
service en bouwkundig beheer.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaatnummer: 10448711

Certificaataanhangsel
Vestiging

Activiteiten

Dura Vermeer Bouw Midden West B.V.
Spaarneweg 31, 2142 EN Cruquius, Nederland

ISO 14001:2015
Het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van utiliteitsbouw en
woningbouw, (planmatig) onderhoud en renovatie,
service en bouwkundig beheer.

Dura Vermeer Bouw Zuid B.V.
Pettelaarpark 1, 5216 PC 's-Hertogenbosch,
Nederland

ISO 14001:2015
Het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van utiliteitsbouw en
woningbouw.

Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.
Rotterdam Airportplein 21, 3045AP Rotterdam,
Nederland

ISO 14001:2015
Het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van utiliteitsbouw en
woningbouw.

Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed B.V.
Hertogswetering 157, 3543 AS Utrecht - Leidsche Rijn,
Nederland

ISO 14001:2015
Beleidsontwikkeling, advisering, ondersteuning en
coördinatie ten behoeve van projectverwerving,
projectontwikkeling en project realisatie op het gebied
van utiliteitsbouw, woningbouw, (planmatig) onderhoud
en renovatie, service en bouwkundig beheer uitgevoerd
door de werkmaatschappijen.

Dura Vermeer Infra Assetmanagement
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Het beheren, onderhouden, adviseren en inspecteren
van projecten in de grond-, weg-, en waterbouw en infra
gerelateerde industriebouw inclusief installaties en
groenvoorzieningen.

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de water- en betonbouw en
infra gerelateerde industriebouw.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaataanhangsel
Vestiging

Activiteiten

Dura Vermeer Infra Milieu B.V.
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, en
waterbouw, milieutechniek en infra gerelateerde
industriebouw. Uitvoering van (water)bodemsaneringen,
milieukundige processturing en verificatie van
(water)bodemsanering met nazorg bij
(water)bodemsanering.

Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost
Burgemeester Roelenweg 31, 8031 ES Zwolle,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, water- en
betonbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen,
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.
Uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Dura Vermeer Infra Regio Noord West
Spaarneweg 31, 2142 EN Cruquius, Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, water- en
betonbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen,
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.
Uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Dura Vermeer Infra Regio Zuid Oost
Pettelaarpark 1, 5216 PC 's-Hertogenbosch,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, water- en
betonbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen,
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.
Uitvoering van (water)bodemsaneringen.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaataanhangsel
Vestiging

Activiteiten

Dura Vermeer Infra Regio Zuid West
Rotterdam Airportplein 21, 3045AP Rotterdam,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, water- en
betonbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen,
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.
Uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, water- en
betonbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen,
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.
Uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Dura Vermeer Materieel B.V.
Margrietstraat 9, 4175 GA Haaften, Nederland

ISO 14001:2015
Exploiteren, monteren, demonteren en in stand houden
van materieel, alsmede het geven van advies over de
inzet van materieel, ten behoeve van woningbouw,
utiliteitsbouw en infrastructurele projecten.

Dura Vermeer Materieel B.V. - Vestiging Cruquius
Bennebroekerdijk 205D, 2142 LD Cruquius,
Nederland

ISO 14001:2015
Exploiteren, monteren, demonteren en in stand houden
van materieel, alsmede het geven van advies over de
inzet van materieel, ten behoeve van woningbouw,
utiliteitsbouw en infrastructurele projecten.

Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Zuid B.V.
Pettelaarpark 1, 5216 PC 's-Hertogenbosch,
Nederland

ISO 14001:2015
Het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van (planmatig) onderhoud en
renovatie.

Dura Vermeer Railinfra B.V.
Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de verkeers- en
mobiliteitssystemen, railinfra, kabel- en leidingbouw,
energie en telecom en infra gerelateerde industriebouw.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaataanhangsel
Vestiging

Activiteiten

Dura Vermeer Railinfra B.V. - Vestiging Utrecht
Hertogswetering 157, 3543 AS Utrecht - Leidsche Rijn,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de verkeers- en
mobiliteitssystemen, railinfra, kabel- en leidingbouw,
energie en telecom en infra gerelateerde industriebouw.

Dura Vermeer Renovatie Midden West BV
Hertogswetering 157, 3543 AS Utrecht - Leidsche Rijn,
Nederland

ISO 14001:2015
Het verwerven, (her)ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van (planmatig) onderhoud en
renovatie.

Dura Vermeer Techniek B.V.
Hertogswetering 157, 3543 AS Utrecht - Leidsche Rijn,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren en het (doen) uitvoeren van
de installatietechniek binnen bouw- en infrastructurele
projecten, het (doen) uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden en het verlenen van
technische bijstand op de hiervoor genoemde gebieden.

Dura Vermeer Urban Miner B.V.
Havenweg 1, 3295 XZ 's-Gravendeel, Nederland

ISO 14001:2015
Het verzamelen, (tijdelijk) opslaan, herpakken, bewerken
en hergebruiken van reststoffen en andersoortige
materialen en grondstoffen en halffabricaten teneinde op
een zo duurzaam mogelijke wijze invulling te geven aan
een gesloten grondstoffenkringloop en de bouwlogistiek
van ketenpartners naar de bouwplaats voor zowel de
bouw- als de infra-activiteiten.

Dura Vermeer Vastgoed B.V.
Hertogswetering 157, 3543 AS Utrecht - Leidsche Rijn,
Nederland

ISO 14001:2015
Beleidsontwikkeling, advisering, ondersteuning en
coördinatie ten behoeve van projectverwerving en
projectontwikkeling, inclusief aannemen, doen laten
uitvoeren en/of bouwbegeleiding op het gebied van
nieuwbouw-, renovatie- en/of verbouw projecten.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaataanhangsel
Vestiging

Activiteiten

Dura Vermeer Haven & Industrie BV
Oude Maasweg 2, 3197 KJ Botlek Rotterdam,
Nederland

ISO 14001:2015
Het ontwikkelen, financieren, ontwerpen, realiseren,
beheren, onderhouden, adviseren, inspecteren en
onderzoeken van projecten in de grond-, weg-, water- en
betonbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen,
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.
Uitvoering van (water)bodemsaneringen.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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