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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Heijmans Woningbouw B.V.
Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen, Nederland

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

 ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van
toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Huidige uitgiftedatum: 30 november 2019
Vervaldatum: 29 november 2022
Certificaatnummer: 10203866

Originele uitgiftedatum:
ISO 9001 – 29 augustus 1995

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0024552 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren van 

bouwkundige projecten en het uitvoeren van servicebouwwerkzaamheden.



Certificaataanhangsel
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Locatie Activiteiten

Heijmans Woningbouw B.V.
Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen, Nederland

ISO 9001:2015

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van 
uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren 
van bouwkundige projecten en het uitvoeren van 
servicebouwwerkzaamheden

Heijmans Huizen B.V.
Handelsweg 2, 1271 EJ Huizen, Nederland

ISO 9001:2015

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van 
uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren 
van bouwkundige projecten en het uitvoeren van 
servicebouwwerkzaamheden

Heijmans Woningbouw B.V.
Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van 
uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren 
van bouwkundige projecten en het uitvoeren van 
servicebouwwerkzaamheden

Heijmans Woningbouw B.V.
Plotterweg 24, 3821 BB Amersfoort, Nederland

ISO 9001:2015

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van 
uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren 
van bouwkundige projecten en het uitvoeren van 
servicebouwwerkzaamheden

Heijmans Woningbouw B.V.
Lavendelheide 9, 9202 PD Drachten, Nederland

ISO 9001:2015

Projectontwikkeling, ontwerpen, leveren van 
uitvoeringstechnische adviezen voor en uitvoeren 
van bouwkundige projecten en het uitvoeren van 
servicebouwwerkzaamheden

 
 


