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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

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

door Lloyd's Register 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 
locaties 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.
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Locatie Activiteiten

Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam,
Nederland

ISO 14001:2015
Beleidsontwikkeling, coördinatie en beheer van materiaal 
en materieel ten behoeve van het technisch adviseren en
ontwerpen op het gebied van inrichting van stedelijk en 
landelijk gebied, verkeer en transport, boven- en 
ondergrondse infrastructuur, natte- en droge waterbouw, 
utiliteitsbouw, woningbouw, industriebouw, bodem, water 
en milieu, toerisme, recreatie en sport en het ontwikkelen,
uitvoeren, projectmanagement, onderhouden, exploiteren
en renoveren van boven- en ondergrondse 
infrastructurele projecten, bouwkundige projecten, 
industriële pijpleidingsystemen, milieukundige projecten, 
cultuurtechnische projecten in de grond-, natte en droge 
water-, weg-, spoorweg-, vliegveld-, utiliteits-, woning- en 
industriebouw alsmede de productie van asfaltmengsels.

Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie Hengelo B.V.
Bosmaatweg 60, 7556 PJ Hengelo, Nederland

ISO 14001:2015
Het realiseren van restauratie-, onderhouds- en 
renovatieprojecten.

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

ISO 14001:2015
Het realiseren van utiliteitsbouw- en 
woningbouwprojecten.

Dura Vermeer Railinfra B.V.
Burgemeester Verderlaan 11-d, 3544 AD Utrecht,
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 Vastgoed B.V.
De Bouw 79, 3991 SX Houten, Nederland

ISO 14001:2015
Gebiedsontwikkeling en (her)ontwikkeling van 
commercieel vastgoedprojecten.

Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed B.V.
De Bouw 79, 3991 SX Houten, Nederland

ISO 14001:2015
Het realiseren van utiliteitsbouw-, woningbouw-, 
restauratie-, onderhouds- en renovatieprojecten.
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Locatie Activiteiten

Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V.
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 water- en betonbouw en
infra gerelateerde industriebouw.

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

ISO 14001:2015
Het realiseren van utiliteitsbouw- en 
woningbouwprojecten.

Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V.
Regio 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-, 
waterbouw, verkeers- en mobiliteitssystemen, 
milieutechniek en infra gerelateerde industriebouw.

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

ISO 14001:2015
Het realiseren van utiliteitsbouw- en 
woningbouwprojecten.

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 Heyma B.V.
Stadionweg 55, 3077 AS Rotterdam, Nederland

ISO 14001:2015
Het realiseren van restauratie-, onderhouds- en 
renovatieprojecten.

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

ISO 14001:2015
Het realiseren van restauratie-, onderhouds- en 
renovatieprojecten.

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

ISO 14001:2015
Het realiseren van utiliteitsbouw- en 
woningbouwprojecten.
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Locatie Activiteiten

Dura Vermeer BV
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Nederland

ISO 14001:2015
Voorbereiding en organisatie van planmatig onderhoud, 
Groot onderhoud en Service & Mutatie van in de BU 
sector.

Advin B.V.
Taurusavenue 100, 2132 LR Hoofddorp,
Nederland

ISO 14001:2015
Het verrichten van werkzaamheden op het vlak van 
advies- en ingenieursdiensten in al haar facetten voor 
bouw, infrastructuur en industrie.

CentralNed
Taurusavenue 100, 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 Railinfra B.V.
Taurusavenue 100, 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.

(Hoofdvestiging Infra):
Dura Vermeer Divisie Infra BV
Taurusavenue 100, 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.

Dura Vermeer Infra Milieu B.V.
Taurusavenue 100, 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.
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Locatie Activiteiten

Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V.
Taurusavenue 100, 2161 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.

Dura Vermeer Materieeldienst Infra B.V.
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 Infra Regionale Projecten B.V.
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 water- en betonbouw en
infra gerelateerde industriebouw.

Dura Vermeer Materieelservice 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 Infra Landelijke Projecten B.V.
Taurusavenue 100, 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.

 

 

 


