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Hiermede wordt verklaard dat het veiligheidsmanagementsysteem van: 

Peinemann Mobilift Groep B.V. 

 

Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet, Nederland 

 

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

 VGM Checklist Aannemers (VCA**) Rev. 2008/5.1.     

    

 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: 5 november 2018 Originele uitgiftedatum: 

Vervaldatum: 2 oktober 2021 VCA**  5 november 2018 

Certificaatnummer: 10230834 

Nacecode: C.33.12, C.33.17  

 

 

Goedkeuringsnummer: VCA**  00017309  
 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Het uitvoeren van hijswerkzaamheden. Het uitvoeren van equipmentsetting-, hijs-, transport en riggingprojecten. 
Het uitvoeren van bundel-, trek en liftwerkzaamheden. Het uitvoeren van onderhoud en reparatie aan kranen en 
bundel-, trekkers en lifters. Service, onderhoud en keuring van zware heftrucks en containerhandling equipment. 
Het uitvoeren van onderhoud en reparatie aan hoogwerksystemen en klimmaterialen. Het opstellen bedienen 

van bemand/onbemand equipment en het aanvoeren en afvoeren hiervan. Het inspecteren, onderhouden, 
repareren en modificeren van kraaninstallaties. Het inspecteren en testen van hijs- en hefmaterialen. Het 
uitvoeren van onderhoud, reparatie en veiligheidskeuringen aan heftrucks en intern transportmaterieel.  



 

Certificaataanhangsel 
Certificaatnummer: 10230834 
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Locatie Activiteiten 

Peinemann Heftrucks B.V.   

Vrijheidsweg 16, 9641 KR Veendam, Nederland  

VCA 2 star versie 2008/5.1 

Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en 
veiligheidskeuringen aan heftrucks en intern 
transportmaterieel. 

  

Peinemann Heftrucks B.V.   

Nieuw-Zeelandweg 18, 1045 AL Amsterdam, Nederland 

VCA 2 star versie 2008/5.1 

Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en 
veiligheidskeuringen aan heftrucks en intern 
transportmaterieel. 

  

Peinemann Heftrucks B.V.   

Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet, Nederland  

VCA 2 star versie 2008/5.1 

Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en 
veiligheidskeuringen aan heftrucks en intern 
transportmaterieel. 

  

Peinemann Mobilift Groep B.V.   

Nieuwe Langeweg 40, 3194 DB Hoogvliet, Nederland  

VCA 2 star versie 2008/5.1 

Het uitvoeren van hijswerkzaamheden. Het 
uitvoeren van equipmentsetting-, hijs-, transport en 
riggingprojecten. Het uitvoeren van bundel-, trek en 
liftwerkzaamheden. Het uitvoeren van onderhoud en 
reparatie aan kranen en bundel-, trekkers en lifters. 
Service, onderhoud en keuring van zware heftrucks 
en containerhandling equipment. Het uitvoeren van 
onderhoud en reparatie aan hoogwerksystemen en 
klimmaterialen. Het opstellen bedienen van 
bemand/onbemand equipment en het aanvoeren en 
afvoeren hiervan. Het inspecteren, onderhouden, 
repareren en modificeren van kraaninstallaties. Het 
inspecteren en testen van hijs- en hefmaterialen. 
Het uitvoeren van onderhoud, reparatie en 
veiligheidskeuringen aan heftrucks en intern 
transportmaterieel. 

  

  
   

  

 


