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CERTIFICAAT
Nummer: 2156828

Het managementsysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van:

Facilicom Group
Karel Doormanweg 4
3115 JD  Schiedam
KvK nr. 24285518

MVO managementsysteem voor het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op 
MVO indicatoren in samenspraak met stakeholders in de technical area Diensten en de toepassing 
daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

MVO Prestatieladder Niveau 4
Versie december 2013

Voor het toepassingsgebied:
Het leveren van totaal- en deeloplossingen op het gebied van veiligheid en beveiliging en het leveren van 
receptieservice en facility service.
Het uitvoeren van dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud van alle soorten gebouwen 
en vervoersmiddelen en het uitvoeren van specialistische reinigingswerkzaamheden
Engineering, renovatie, technisch beheer en multidisciplinair instandhouding van onroerend goed en 
werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties en gebouwbeheersystemen.
Het leveren van integrale facilitaire diensten en het management ervan in verschillende contractvormen.
Het leveren van expertise in de vorm van vastgoedadvies, onderhoudsadvies, gebouwbeheer, interim 
management inclusief werving & selectie, (facilitair) projectmanagement en consultancy.

Dit certificaat is geldig tot: 1 februari 2022
Dit certificaat is geldig vanaf: 1 februari 2019
Gecertificeerd sinds: 1 maart 2013
Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum.
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ADDENDUM
Behorende bij certificaat nummer: 2156828

Het managementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van:

Facilicom Group
Karel Doormanweg 4
3115 JD  Schiedam
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Gecertificeerde vestiging(en): Afwijkende scope

Facilicom Bedrijfsdiensten B.V.
Karel Doormanweg 4
3115 JD  Schiedam

Management- en ondersteunende activiteiten

Facilicom Group
Karel Doormanweg 4
3115 JD  Schiedam

Management- en ondersteunende activiteiten

Facilicom Group 
Divisie Trigion
Karel Doormanweg 4
3115 JD  Schiedam

Het leveren van totaal- en deeloplossingen op het gebied van 
veiligheid en beveiliging en het leveren van receptieservice en 
facility service.

Vestigingen en bedrijfsonderdelen van de divisie Beveiliging, 
zoals vermeld op certificaat 2156828-1 van Facilicom Services 
Group N.V., divisie Beveiliging

Facilicom Group
Divisie Schoonhouden
Karel Doormanweg 4
3115 JD  Schiedam

Het uitvoeren van dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud 
van alle soorten gebouwen en vervoersmiddelen en het 
uitvoeren van specialistische reinigingswerkzaamheden.

Vestigingen en bedrijfsonderdelen van de divisie 
Schoonhouden, zoals vermeld op certificaat 2156828-2  van 
Facilicom divisie Schoonhouden
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Facilicom Solutions B.V.
Geyssendorfferweg 5
3088 GJ  Rotterdam

Engineering, renovatie, technisch beheer en multidisciplinair 
instandhouding van onroerend goed en werktuigbouwkundige-
en elektrotechnische installaties en gebouwbeheersystemen.
Het leveren van integrale facilitaire diensten en het management 
ervan in verschillende contractvormen.
Het leveren van expertise in de vorm van vastgoedadvies, 
onderhoudsadvies, gebouwbeheer, interim management 
inclusief werving & selectie, (facilitair) projectmanagement en 
consultancy.

Vestigingen en bedrijfsonderdelen van Facilicom Soltutions, 
zoals vermeld op certificaat 2156828-4 van Facilcom Soltutions 
B.V.

Dit addendum is geldig tot: 1 februari 2022
Dit addendum is geldig vanaf: 1 februari 2019




