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Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Hollandia B.V. 
Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den IJssel, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm: 

ISO 14001:2015 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Hollandia Infra B.V.: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, bedrijfsvaardig 
opleveren en repareren van werktuigbouwkundige werken, staalbouwkundige werken en 
installaties.  
Hollandia Services B.V.: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, bedrijfsvaardig 
opleveren, onderhouden en renoveren van werktuigbouwkundige werken, 
staalbouwkundige werken en installaties.  
Hollandia Systems B.V.: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, assembleren, installeren, 
repareren en onderhouden van stalen drukvaten, skid modules, pijpsystemen, stalen 
constructiewerken en installaties.  
Hollandia Industrial B.V.:  Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, bedrijfsvaardig 
opleveren, onderhouden en repareren van werktuigbouwkundige werken, 
staalbouwkundige werken en installaties. 
HS B.V.- Hollandia Structures: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, 
bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en repareren van werktuigbouwkundige werken, 
staalbouwkundige werken en installaties. 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001 certificatiesysteem van SCCM. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Hollandia B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Hollandia B.V. Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den 

IJssel, Nederland 
Hollandia Infra B.V.: Het ontwerpen, 

fabriceren, monteren, installeren, 

bedrijfsvaardig opleveren en repareren van 

werktuigbouwkundige werken, 

staalbouwkundige werken en installaties.  
Hollandia Services B.V.: Het ontwerpen, 

fabriceren, monteren, installeren, 

bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en 

renoveren van werktuigbouwkundige 

werken, staalbouwkundige werken en 

installaties.  
Hollandia Systems B.V.: Het ontwerpen, 

fabriceren, monteren, assembleren, 

installeren, repareren en onderhouden van 

stalen drukvaten, skid modules, 

pijpsystemen, stalen constructiewerken en 

installaties.  
Hollandia Industrial B.V.:  Het ontwerpen, 

fabriceren, monteren, installeren, 

bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en 

repareren van werktuigbouwkundige 

werken, staalbouwkundige werken en 

installaties. 
HS B.V.- Hollandia Structures: Het 

ontwerpen, fabriceren, monteren, 

installeren, bedrijfsvaardig opleveren, 

onderhouden en repareren van 

werktuigbouwkundige werken, 

staalbouwkundige werken en installaties. 

Hollandia Industrial B.V. Wielewaalweg 10, 4791 PD Klundert, 

Nederland 
Het ontwerpen, fabriceren, monteren, 

installeren, bedrijfsvaardig opleveren, 

onderhouden en repareren van 

werktuigbouwkundige werken, 

staalbouwkundige werken en installaties. 

Hollandia Systems B.V. Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den 

IJssel, Nederland 
Het ontwerpen, fabriceren, monteren, 

assembleren, installeren, repareren en 

onderhouden van stalen drukvaten, skid 

modules, pijpsystemen, stalen 

constructiewerken en installaties. 

Hollandia Infra B.V. Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den 

IJssel, Nederland 
Het ontwerpen, fabriceren, monteren, 

installeren, bedrijfsvaardig opleveren en 

repareren van werktuigbouwkundige 

werken, staalbouwkundige werken en 

installaties. 

Hollandia Services B.V. Schaardijk 23, 2921 LG Krimpen aan den 

IJssel, Nederland 
Het ontwerpen, fabriceren, monteren, 

installeren, bedrijfsvaardig opleveren, 

onderhouden en renoveren van 

werktuigbouwkundige werken, 

staalbouwkundige werken en installaties. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

HS B.V.- Hollandia Structures Markweg Zuid 1C, 4794 SN Heijningen, 

Nederland 
Het ontwerpen, fabriceren, monteren, 

installeren, bedrijfsvaardig opleveren, 

onderhouden en repareren van 

werktuigbouwkundige werken, 

staalbouwkundige werken en installaties. 

 


