
 
Plaats en datum: Voor het kantoor van afgifte:
Barendrecht, 19 oktober 2022 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht,
Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Management Representative

 

Het is het managementsysteem van de hele organisatie dat gecertificeerd is. De geldigheid van dit certificaat is afhankelijk van de geldigheid van het hoofdkantoor certificaat.
Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICAAT  

Site certificaat nummer:
203700-2016-AQ-NLD-RvA-CC1

Geldig:
29 oktober 2022 – 28 oktober 2025

Hoort bij hoofdkantoor-certificaatnummer:
203700-2016-AQ-NLD-RvA

Dit is ter bevestiging dat het centraal geïmplementeerde managementsysteem van

UTS Abbink B.V.
Donau 90, 2491 BC 's-Gravenhage, Nederland

voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm:

ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten; • Organisatie en participatie
in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende
verhuisbedrijven; • Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen,
inclusief additionele activiteiten; • Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen
en archieven volgens klantspecificaties; • Project management, het adviseren,
organiseren en coachen bij (her)huisvestingsprojecten.  Specifiek voor Bernardt Archief
en Databeheer B.V. • Opslag, registratie en beheer van inboedels en goederen volgens
klantspecificaties; • Scannen en opslag van archieven volgens klantspecificaties;

http://www.dnv.com/assurance


 
Plaats en datum: Voor het kantoor van afgifte:
Barendrecht, 19 oktober 2022 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht,
Netherlands

J.H.C.N. van Gijlswijk
Management Representative

 

Het is het managementsysteem van de hele organisatie dat gecertificeerd is. De geldigheid van dit certificaat is afhankelijk van de geldigheid van het hoofdkantoor certificaat.
Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICAAT  

Site certificaat nummer:
203704-2016-AE-NLD-RvA-CC1

Geldig:
29 oktober 2022 – 28 oktober 2025

Hoort bij hoofdkantoor-certificaatnummer:
203704-2016-AE-NLD-RvA

Dit is ter bevestiging dat het centraal geïmplementeerde managementsysteem van

UTS Abbink B.V.
Donau 90, 2491 BC 's-Gravenhage, Nederland

voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm:

ISO 14001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten; • Organisatie en participatie
in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende
verhuisbedrijven; • Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen,
inclusief additionele activiteiten; • Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen
en archieven volgens klantspecificaties; • Project management, het adviseren,
organiseren en coachen bij (her)huisvestingsprojecten.

http://www.dnv.com/assurance


 
Plaats en datum: Voor het kantoor van afgifte:
Barendrecht, 19 oktober 2022 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht,
Netherlands

Erie Koek
Management Representative

 

Het is het managementsysteem van de hele organisatie dat gecertificeerd is. De geldigheid van dit certificaat is afhankelijk van de geldigheid van het hoofdkantoor certificaat.
Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICAAT  

Site certificaat nummer:
270507-2018-ASA-NLD-RvA-CC1

Geldig:
29 oktober 2022 – 28 oktober 2025

Hoort bij hoofdkantoor-certificaatnummer:
270507-2018-ASA-NLD-RvA

Dit is ter bevestiging dat het centraal geïmplementeerde managementsysteem van

UTS Abbink B.V.
Donau 90, 2491 BC 's-Gravenhage, Nederland

voldoet aan de eisen gesteld in de Arbomanagementsysteem norm:

ISO 45001:2018

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten; 
• Organisatie en participatie in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en projecten ten
behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven;
• Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen, inclusief
additionele activiteiten;
• Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen en archieven volgens
klantspecificaties;
• Project management, het adviseren, organiseren en coachen bij
(her)huisvestingsprojecten.

http://www.dnv.com/assurance


 

 
 

Plaats en datum:  

  

Voor het kantoor van afgifte: 

Barendrecht, 28 november 2019 DNV GL - Business Assurance 

Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, 

Netherlands 

 

    

 
J.H.C.N. van Gijlswijk 
Management Representative 

   

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat. 

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLAND. TEL:+31102922689. 

assurance.dnvgl.com 
 

Certificaat Nr.: 

212812-2017-ASCC-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 

15 januari 2008 

Geldig: 

15 januari 2020 - 15 januari 2023 

 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

UTS Abbink B.V. 
Donau 90, 2491 BC  's-Gravenhage, Nederland 

 
 
 

voldoet aan de eisen gesteld in de VGM-Managementsysteem normen: 

VCA** 2017/6.0 
 
 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 
Het verzorgen van bedrijfs- en projectverhuizingen. (NACE Rev 2: 52.24) 
 
 

 
 

 

 


