
Certificaat NLlS/81
Contrac,tnùmiher:

GOz- bewust Certlficaet

Het

Spaarnê1¡¡6êfl N.V,
Minckelenweg 40

2031 ËM Haarlem, Nederland
(KvK nummer: 34208676)

voldoet aan Niveau 5 van het handboek

C0z-Prestatieladder
Versie 3.0

Bedrijfsgrootte: klein
inclusief de Volgende bedrijfsonderdelen (organizational boundary)

nummet:

' Voor de voþende activiteiten

Hettoepassinsssebie{uordtb"'n"io"JroånJårXii,irii,:'#hil

Voor verdere dvel hel toepassingsgebied van dit ærtificaat in relatie met de
kan @ntac't worden opgenomen met de oryanisatie.

van 1 7 janua ri 2019 tot 17 januari 2022
resultaten van opvolgingsbezoeken,

Uitgifie 3

betrekking op meerdere entiteiten,

de volgende pagina's opgenomen,
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Spaarnelanden N.V,

GOz-Prestatieladder
Uitgifte 3

Voor verdere toelichting over het toepass¡ngsgebied van dit certificaat in relatie met de

normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Overige vestigingen

CO, BEWUST
Cen¡f¡catio volgens ds
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.01 Uitgifte 3.

Geldig vanaf
17 januari 2019

Spaarnelanden N.V.

Minckelenweg 40

2031 EM Haarlem, Nederland

34208676 38.11

45.20

68.32
81.30

Het inrichten en onderiouden van de

openbare ruimle op het gebied van

groen, spelen, reinþing en

elementenverharding.
Onderhoud aan parkeergarages en

voertuigen. Het inzamelen,

transporteren en overslaan van afval.

.02 Uitgifte 3.

Geldþ vanaf
17 januari2ll9

Spaamelanden Bedrijven B.V.

ook handelend onder de namen
. ¡zooF
- |ZOOF Electric Taxi
Minckelersweg 40

2031 EM Haarlem. Nederland

3426'1058 49.32

49.39
49.41

52.29

De exploitatie van taxi's.

Goederenvervoer over de weg.
Overig penonenvervoer.
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This document ¡s issuèd by the Company subject to lts General Conditions of Cerl¡fcallon

Services, unless otheMise agreed, æcesslbl€ ât www.sgs.c0Íì,/lerms-and-cond¡lions.hùn.
Atbnton is drawn to the limltatlom of liability, i¡demnifoâüon and jurisdlctonal issue¡

established lherein. fhe auhentcity of $is document may þ€ veñlied at
htþ:/¡rw.sgs.corn/en/certffed-clisnb-and-producß/corüfsd-sl¡ent dißctort. Any unautlìorized

alteraton, forg€ry or falsifcalion ofhe content or appoarânce ofthls document is unlawful and

olenders may be pms€cuted b üìe fullest sxtent of ttìo lâw.
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