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Hierbij verklaren wij dat: Ymond Offshore Logistics B.V.
Monnickendamkade 19b –
1e verdieping
1976 BS IJmuiden
Nederland

Certificaatnummer: EMS 582982
een milieumanagementsysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO 14001:2015 voor het volgende
toepassingsgebied:

Het leveren van oplossingen voor de supply chain voor de internationale olie en gas sector en
gerelateerde industrieën. De belangrijkste diensten omvatten:
- Logistieke diensten
- Verpakken, opslaan, laden en lossen van goederen
- Verlenen van supply chain personeel services.

Namens BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Eerste uitgiftedatum: 2012-04-12 Ingangsdatum: 2018-04-12
Laatste uitgiftedatum: 2018-04-24 Vervaldatum: 2021-04-11

pagina: 1 van 2

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.

British Standards Institution is een Royal Charter.
BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=EMS 582982&ReIssueDate=24/04/2018&Template=cemea_nl
http://www.bsigroup.nl/nl/Audits-en-ISO-certificering/Overzicht-bedrijven
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Het leveren van oplossingen voor de supply chain voor de
internationale olie en gas sector en gerelateerde industrieën.
De belangrijkste diensten omvatten:
- Logistieke diensten
- Verpakken, opslaan, laden en lossen van goederen
- Verlenen van supply chain personeel services.
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