
Certificaat NL1 5/81 884401 I
Contractnummer: NL/REC 71 222050

COz-bewust Certificaat Niveau 5

Het managementsysteem voor het COz-bewust handelen van
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Spaarnelanden N.V.
Minckelersweg 40

2031 EM Haarlem, Nederland
(KvK nummer: 34208676)

voldoet aan Niveau 5 van het handboek

COz-Prestatieladder
Versie 3.1

Bedrijfsgrootte: klein

inclusief de volgende bedrijfsonderdelen (organizational boundary)

Entiteit: KvK nummer:

Soaarnelanden Bedriiven B.V. 34261 058

Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat.

NACE code(s): (v2.0)Zie pagina 2

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de

normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Dit certificaat is geldig van 17 januari 2022to|17 januari2025

bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.

Uitgifte 4

Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties

Aanvullende details zijn op de volgende pagina opgenomen

Goedgekeurd door

lr. J. Weide

Certification Manager

SGS Nederland B.V.

Mallediik 18, 3208 LA Spijkenisse, Netherlands
t +31 (0)181-693333
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Th¡s document is issued bythe Company subjectto its General Condiüons ofC€rüfcation
Seruices, unless otheMis€ agreed, accessible at w.sgs.com/hrms_and_condilions.htn.

Attention is drawn to the l¡mitalions of ljabilily, ¡ndemnifcalion and jurisdicüonal issues

established thereln. The authenlicity ofthis documentmay be verified at
htþs:/ {w.sgs.corì/en/cerlifed-clienls-and-producb/cerffed{liont-dÍectory. Any unauihorized

alteration, forgery or falsiñcájon of üe contsnt or appearance ofthis documenl is unlâwful and
ôfiÊndÊß mâv hê ôrdqærtarl tô lhê fillêst cxtent ôf thê lâw

CO, BEWUST
C€ñifìcali€ volgens de
CO, P.estati6ladder
vlw,nl.sgs,æm/ssc
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CO2-bewust Cedificaat NL1 5/81 8844018, vervolg

Spaarnelanden N.V,

COz-Prestatieladder
Uitgifte 4

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de
normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Overige vestigingen
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Thisdocumentisissuedw the COmpany SubjeCt to its Genefal
Conditions of Certification Services, unless othenuise

agreed, accessible at
www.sgs.com/terms_and_conditions.htm, Attention

CO, BEWUST
Cedilicat¡e volg€ns de
CO, Prestatieladder
M.nl.sgs.com/ssc

sGs

Spaarnelanden N.V.

Minckelersweg 40

2031 El\¡ Haarlem, Nederland

34208676 38.11

45,20

ô8.32
81.30

Het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte op

het gebied van Groen, Spelen, Reiniging en

Elementenverharding.

0nderhoud aan parkeergarages en voertuigen.

Het inzamelen, kansoorteren en overslaan van afval.

Spaarnelanden Bedrijven B.V.

ook handelend onder de namen
- izooF
- |ZOOF Electric Taxi
Minckelersweg 40
203'l EM Haarlem, Nederland

34261 058 49.32

49.39
49.41

52.29

De exploitatie van taxi's

Goederenvervoer over de weg
Overig personenvervoer
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