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gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan
NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:
Het ontwikkelen, ontwerpen, aannemen, uitvoeren en onderhouden
van bouwkundige en infrastructurele projecten.
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Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing
zijnde eisen uit ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
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ISO 9001
Toepassingsgebieden behorend bij certificaat KSC-K66086/07 Heijmans Nederland B.V.
Onderneming

Toepassingsgebied

Heijmans Nederland B.V.
Graafsebaan 67
5248 JT ROSMALEN

Het ontwikkelen, ontwerpen, aannemen, uitvoeren en onderhouden van bouwkundige en infrastructurele
projecten.

Bedrijfsstromen

Toepassingsgebied

VASTGOED
Heijmans Vastgoed B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Verwerving van posities. Het doen van gebiedsontwikkeling. Ontwikkelen, laten realiseren en vermarkten van
vastgoed.

BOUW & TECHNIEK
Heijmans Utiliteit B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

Ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van, alsmede adviseren over, bouwkundige en
installatietechnische werkzaamheden in de utiliteitsbouw en industrie.

Heijmans Woningbouw B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN

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

INFRA
Heijmans Infra B.V.
Graafsebaan 65
5248 JT ROSMALEN
Nederland

Het aannemen en realiseren van projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, civiele en
utiliteitsbouw, spoorbouw, kabel- en leidingsystemen, gestuurde boringen en gesloten en open frontpersingen,
installatietechniek en andere aan de bouwnijverheid verwante industrieën. Het innoveren, adviseren, ontwerpen,
aannemen, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren van multidisciplinaire infrastructurele projecten. Het
uitvoeren van betonreparaties. Het produceren van asfalt en beton en de aanleg daarmee van (vloeistofdichte)
verhardingen. Het onderhouden, beheren, exploiteren en verhuren van materieel en installaties. Het ontwerpen,
inrichten en onderhouden van bouwplaatsen. Het ontwerpen en vervaardigen van machines en installaties. Het
projectmatig uitvoeren van periodieke meterplaatsingen van (comptabele) meetinstrumenten en de daaraan direct
gerelateerde werkzaamheden. De levering van en de nazorg op meet- en registratieapparatuur voor vloeistoffen
en energie. Het onderhouden en financieren (conform de werkzaamheden uit de DBFM-overeenkomst) van het
wegverbredingsproject A12 Veenendaal- Ede- Grijsoord.

