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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

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

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 14001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 0025731

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.

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.
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Locatie Activiteiten

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

ISO 14001:2015
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.

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen en 
klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie
aan hoogwerksystemen en klimmaterialen.

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen en 
klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie
aan hoogwerksystemen en klimmaterialen.

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen en 
klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie
aan hoogwerksystemen en klimmaterialen.

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen en 
klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie
aan hoogwerksystemen en klimmaterialen.

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en magazijn 
equipment. Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en 
veiligheidskeuringen aan heftrucks en 
intern-transportmiddelen.
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Locatie Activiteiten

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en magazijn 
equipment. Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en 
veiligheidskeuringen aan heftrucks en 
intern-transportmiddelen.

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van heftrucks en magazijn 
equipment. Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en 
veiligheidskeuringen aan heftrucks en 
intern-transportmiddelen.

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

ISO 14001:2015
Kraanverhuur en aannemen van hijswerkzaamheden. 
Verhuur van hydraulische bundel- en fornuis 
pijpentrekkers. Aannemen van equipmentsetting-, hijs-, 
transport- en riggingprojecte

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

ISO 14001:2015
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.
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Locatie Activiteiten

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

ISO 14001:2015
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.

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

ISO 14001:2015
Verhuur, verkoop en lease van hoogwerksystemen en 
klimmaterialen. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie
aan hoogwerksystemen en klimmaterialen.

 

 


