Certificaat
MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM - ISO 14001:2015
Hierbij verklaren wij dat:

Renewi Netherlands Holdings B.V.
Lindeboomseweg 15
3825 AL Amersfoort
Nederland

Certificaatnummer:

ESC 407

een milieumanagementsysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO 14001:2015 voor het volgende
toepassingsgebied:
Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede open overslaan, productie en levering van (secundaire) grond- en bouwstoffen.

Namens BSI:
Drs. Dave Hagenaars, Managing Director
Eerste uitgiftedatum: 2005-10-15

Ingangsdatum: 2018-05-18

Laatste uitgiftedatum: 2018-08-16

Vervaldatum: 2020-10-14
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

Certificaatnummer:

ESC 407

Locatie

Toepassingsgebied

Renewi Netherlands Holdings B.V.
Lindeboomseweg 15
3825 AL Amersfoort
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede op- en overslaan,
productie en levering van (secundaire) grond- en
bouwstoffen.

Renewi Smink B.V.
Lindeboomseweg 15
3825 AL Amersfoort
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede op- en overslaan,
productie en levering van (secundaire) grond- en
bouwstoffen.

Renewi Amersfoort
Lindeboomseweg 15
3825 AL Amersfoort
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede op- en overslaan,
productie en levering van (secundaire) grond- en
bouwstoffen.

Renewi Icova B.V.
Kajuitweg 1
1041 AP Amsterdam
Nederland

Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen,
vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en
verwijderen) van meng- en monostromen, (gevaarlijke)
bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en
sloopafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen alsmede
verhandelen en verhuren van (ondergrondse)
afvalinzamelmiddelen en (pers-)containersystemen (inclusief
adviseren en leiden van projecten).

Renewi Icopower B.V.
Kajuitweg 1
1041 AP Amsterdam
Nederland

Nuttig toepassen van bedrijfsafvalstoffen alsmede produceren
van (secundaire) brandstoffen
(ICOPOWER® energiepellets, energiepellets en
halfproducten) uit selectief ingezamelde, voorgesorteerde en
bedrijfs- en industriële afvalstoffen.

Renewi Amsterdam
Kajuitweg 1
1041 AP Amsterdam
Nederland

Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen,
vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en
verwijderen) van meng- en monostromen (gevaarlijke)
bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en
sloopafvalstoffen, specifiek ziekenhuisafval, (gevaarlijke)
scheepsafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen alsmede
ontwerpen, produceren, verhandelen en verhuren van
(ondergrondse) afvalinzamelmiddelen en (pers-)
containersystemen (inclusief adviseren en leiden van
projecten).

Renewi van Vliet groep B.V.
Grote Wade 45
3439 NZ Nieuwegein
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede op- en overslaan,
productie en levering van (secundaire) grond- en
bouwstoffen.
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
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John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

Certificaatnummer:

ESC 407

Locatie

Toepassingsgebied

Renewi Nieuwegein
Grote Wade 45
3439 NZ Nieuwegein
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede op- en overslaan,
productie en levering van (secundaire) grond- en
bouwstoffen.

Renewi van Vliet groep B.V.
Groot Mijdrechtstraat 31-35
3641 RV Mijdrecht
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen.

Renewi Mijdrecht
Groot Mijdrechtstraat 31-35
3641 RV Mijdrecht
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen.

Renewi Soesterberg
Verlengde Tempellaan 1
3769 CG Soesterberg
Nederland

Het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen, alsmede op- en overslaan,
productie en levering van (secundaire) grond- en
bouwstoffen.

Renewi Hilversum
1e Loswal 9
1216 BA Hilversum
Nederland

Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen,
vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en
verwijderen) van meng- en monostromen (gevaarlijke)
bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en
sloopafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen alsmede
verhandelen en verhuren van (ondergrondse)
afvalinzamelmiddelen en (pers-) containersystemen (inclusief
adviseren en leiden van projecten).

Renewi Vijfhuizen
Vijfhuizerdijk 240
2141 BL Vijfhuizen
Nederland

Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen,
vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en
verwijderen) van meng- en monostromen (gevaarlijke)
bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en
sloopafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen alsmede
verhandelen en verhuren van (ondergrondse)
afvalinzamelmiddelen en (pers-) containersystemen (inclusief
adviseren en leiden van projecten).

Renewi Zeewolde
Baardmeesweg 36
3899 XS Zeewolde
Nederland

Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen,
vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en
verwijderen) van meng- en monostromen (gevaarlijke)
bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en
sloopafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen alsmede
verhandelen en verhuren van (ondergrondse)
afvalinzamelmiddelen en (pers-) containersystemen (inclusief
adviseren en leiden van projecten).
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

Certificaatnummer:
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Locatie

Toepassingsgebied

Renewi Purmerend
Contact 1-3
1446 WB Purmerend
Nederland

Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen,
vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en
verwijderen) van meng- en monostromen (gevaarlijke)
bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en
sloopafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen alsmede
verhandelen en verhuren van (ondergrondse)
afvalinzamelmiddelen en (pers-) containersystemen (inclusief
adviseren en leiden van projecten).

Renewi Burgerbrug
Parallelweg 2
1754 EC Burgerbrug
Nederland

Beheren (preventie, scheiden aan de bron, inzamelen,
vervoeren, opslaan, bewerken, nuttig toepassen en
verwijderen) van meng- en monostromen (gevaarlijke)
bedrijfs- en industriële afvalstoffen, (gevaarlijke) bouw- en
sloopafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen alsmede
verhandelen en verhuren van (ondergrondse)
afvalinzamelmiddelen en (pers-) containersystemen (inclusief
adviseren en leiden van projecten).
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
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