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Certificaatnr.: 
201379-2016-AHSO-NLD-RvA 

Initiële certificatiedatum: 
06 januari 2006 

Geldig: 
19 oktober 2019 - 18 oktober 2022 

 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Van der Tol Groep B.V. 
Lutkemeerweg 328, 1067 TH  Amsterdam, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 

 
voldoet aan de eisen gesteld in de norm managementsystemen voor gezond en veilig 
werken: 

ISO 45001:2018 
 
 
Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 45001 certificatiesysteem van SCCM en 
is geldig voor de volgende scope: 
Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, projectbegeleiding en directievoeren 

voor tuin- en landschapsprojecten. Aanleggen, renoveren, inrichten, 
onderhouden van tuinen, plantsoenen, daktuinen, vegetatiedaken, verticale 

begroening en cultuurtechnische werken. Het ontwerpen, aannemen en 
uitvoeren van riolering- en bestratingprojecten.      
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Van der Tol Groep B.V. 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Hollandsgroen B.V. Lutkemeerweg 328, 1067 TH  
Amsterdam, Nederland 

Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, 
projectbegeleiding en directievoeren 
voor tuin- en landschapsprojecten en 
riolerings- en bestratingsprojecten.    

Van der Tol B.V. Tolakkerweg 118, 3739 JS  
Hollandsche Rading, Nederland 

Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, 
projectbegeleiding en directievoeren 
voor tuin- en landschapsprojecten. 
Aanleggen, renoveren, inrichten, 
onderhouden van tuinen, plantsoenen, 
daktuinen, vegetatiedaken, verticale 
begroening en cultuurtechnische 
werken. Het ontwerpen, aannemen en 
uitvoeren van riolering- en 
bestratingprojecten.      

Van der Tol B.V. Morsestraat 12, 2652 XG  Berkel & 
Rodenrijs, Nederland 

Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, 
projectbegeleiding en directievoeren 
voor tuin- en landschapsprojecten. 
Aanleggen, renoveren, inrichten, 
onderhouden van tuinen, plantsoenen, 
daktuinen, vegetatiedaken, verticale 
begroening en cultuurtechnische 
werken. Het ontwerpen, aannemen en 
uitvoeren van riolering- en 
bestratingprojecten.      

Van der Tol Groep B.V. Lutkemeerweg 328, 1067 TH  
Amsterdam, Nederland 

Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, 
projectbegeleiding en directievoeren 
voor tuin- en landschapsprojecten. 
Aanleggen, renoveren, inrichten, 
onderhouden van tuinen, plantsoenen, 
daktuinen, vegetatiedaken, verticale 
begroening en cultuurtechnische 
werken. Het ontwerpen, aannemen en 
uitvoeren van riolering- en 
bestratingprojecten.      

 

 
 

 


