Certificaat
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Peinemann Mobilift Groep B.V.
Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet Rotterdam, 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: 22 september 2018
Vervaldatum: 21 september 2021
Certificaatnummer: 10127624

Originele uitgiftedatum:
ISO 9001 – 22 september 2009

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0021648
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en magazijn equipment. Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en
veiligheidskeuringen aan heftrucks en intern-transportmiddelen. Verhuur, verkoop en lease van
hoogwerksystemen en klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie aan hoogwerksystemen en
klimmaterialen. Kraanverhuur en aannemen van hijswerkzaamheden. Verhuur van hydraulische bundel- en
fornuis pijpentrekkers. Aannemen van equipmentsetting-, hijs-, transport- en riggingprojecten.
Ontwikkeling, ontwerp, productie, verhuur, verkoop en lease van elektrische trekkers, platformwagens,
voertuigen en aandrijvingen. Reparatie, onderhoud en onderdelenvoorziening voor deze producten.
Het leveren, inspecteren, onderhouden, repareren en modificeren van kraaninstallaties. Het leveren,
inspecteren en testen van hijs- en hefmiddelen.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a 3062MB Rotterdam Netherlands
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Certificaataanhangsel
Certificaatnummer: 10127624
Locatie

Activiteiten

Peinemann Mobilift Groep B.V.
Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet
Rotterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Peinemann Hoogwerksystemen B.V.
Business Park Stein 409, 6181 MD Elsloo,
Nederland

ISO 9001:2015

Peinemann Hoogwerksystemen B.V.
Nagelpoelweg 55, 7333 NZ Apeldoorn, Nederland

ISO 9001:2015

Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en
magazijn equipment. Het uitvoeren van onderhoud,
reparatie en veiligheidskeuringen aan heftrucks en
intern-transportmiddelen. Verhuur, verkoop en
lease van hoogwerksystemen en klimmaterialen.
Het uitvoeren van onderhoud en reparatie aan
hoogwerksystemen en klimmaterialen.
Kraanverhuur en aannemen van
hijswerkzaamheden. Verhuur van hydraulische
bundel- en fornuis pijpentrekkers. Aannemen van
equipmentsetting-, hijs-, transport- en
riggingprojecten.
Ontwikkeling, ontwerp, productie, verhuur, verkoop
en lease van elektrische trekkers, platformwagens,
voertuigen en aandrijvingen. Reparatie, onderhoud
en onderdelenvoorziening voor deze producten.
Het leveren, inspecteren, onderhouden, repareren
en modificeren van kraaninstallaties. Het leveren,
inspecteren en testen van hijs- en hefmiddelen.

Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen
en klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en
reparatie aan hoogwerksystemen en
klimmaterialen.

Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen
en klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en
reparatie aan hoogwerksystemen en
klimmaterialen.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a 3062MB Rotterdam Netherlands
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Certificaataanhangsel
Certificaatnummer: 10127624
Locatie

Activiteiten

Peinemann Hoogwerksystemen B.V.
Nieuw-Zeelandweg 16, 1045 AL Amsterdam,
Nederland

ISO 9001:2015

Peinemann Heftrucks B.V.
Nieuw-Zeelandweg 18, 1045 AL Amsterdam,
Nederland

ISO 9001:2015

Peinemann Heftrucks B.V.
Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet,
Nederland

ISO 9001:2015

Peinemann Heftrucks B.V.
Vrijheidsweg 16, 9641 KR Veendam, Nederland

ISO 9001:2015

Peinemann Kranen B.V.
Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet
Rotterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen
en klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en
reparatie aan hoogwerksystemen en
klimmaterialen.

Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en
magazijn equipment. Het uitvoeren van onderhoud,
reparatie en veiligheidskeuringen aan heftrucks en
intern-transportmiddelen.

Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en
magazijn equipment. Het uitvoeren van onderhoud,
reparatie en veiligheidskeuringen aan heftrucks en
intern-transportmiddelen.

Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en
magazijn equipment. Het uitvoeren van onderhoud,
reparatie en veiligheidskeuringen aan heftrucks en
intern-transportmiddelen.

Kraanverhuur en aannemen van
hijswerkzaamheden. Verhuur van hydraulische
bundel- en fornuis pijpentrekkers, Aannemen van
equipmentsetting-, hijs-, transport- en
riggingprojecten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a 3062MB Rotterdam Netherlands
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Certificaataanhangsel
Certificaatnummer: 10127624
Locatie

Activiteiten

Peinemann Hoogwerksystemen B.V.
Mandenmakerstraat 81, 3194 DA Hoogvliet
Rotterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Peinemann Port Services B.V.
Klompenmakerstraat 67, 3194 DE Hoogvliet,
Nederland

ISO 9001:2015

Spijkstaal International B.V.
Mandenmakerstraat 150-152, 3194 DG Hoogvliet,
Nederland

ISO 9001:2015

Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen
en klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en
reparatie aan hoogwerksystemen en
klimmaterialen.

Het leveren, inspecteren, onderhouden, repareren
en modificeren van kraaninstallaties. Het leveren,
inspecteren en testen van hijs- en hefmiddelen.

Ontwikkeling, ontwerp, productie, verhuur, verkoop
en lease van elektrische trekkers, platformwagens,
voertuigen en aandrijvingen. Reparatie, onderhoud
en onderdelenvoorziening voor deze producten.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a 3062MB Rotterdam Netherlands
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