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CERTIFICAAT 
 

Nummer: 2177948   
 
Het managementsysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van: 
 

Van Gelder Groep B.V. 
J.P. Broekhovenstraat  36 
8081 HC  Elburg 
 
 
en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in: 
 

ISO/IEC 27001:2013 
 

De organisatie voldoet hiermee tevens aan de voorwaarden gesteld in NEN-EN-ISO/IEC 
27001:2017+A11:2020. 
 

Voor het toepassingsgebied: 
Informatiebeveiliging gerelateerd aan: 
-Grond-, weg-, water- en spoorbouwkundige werken. 
-Cultuurtechnische werken. 
-Leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen en gassen inclusief boringen en persingen. 
-Elektriciteits- en telecommunicatienetwerken 
-Treinbeveiligingsystemen 
-(Openbare) verlichtingsinstallaties en DVM-systemen. 
Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. 
Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten 
behoeve van werkplek-beveiliging, en het beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel bij het werken 
aan of nabij de railinfrastructuur. 
 

De selectie van risico reducerende maatregelen is beschreven in de verklaring van toepasselijkheid; 
Versie 007. 
 

Dit certificaat is geldig tot: 16 oktober 2024 
Dit certificaat is geldig vanaf: 16 oktober 2021 
Gecertificeerd sinds*: 16 oktober 2015 
 
Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum. 
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ADDENDUM 
 

Behorende bij certificaat nummer: 2177948   
 
Het managementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van: 
 

Van Gelder Groep B.V. 
J.P. Broekhovenstraat  36 
8081 HC  Elburg 
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Gecertificeerde vestiging(en): Afwijkende scope 
 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder 
B.V. 
J.P. Broekhovenstraat 36 
8081 HC  Elburg 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan: Het ontwerpen, 
aanleggen en onderhouden van: 
-Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. 
-Cultuurtechnische werken. 
-Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de 
waterbodem. 

 
Van Gelder Rail B.V. 
Burg Moslaan 11 
8051 CP  Hattem 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan: 
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 
treinbeveiligingsystemen. 
Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden 
en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplek-
beveiliging, en het beschikbaar stellen van gekwalificeerd 
personeel bij het werken aan of nabij de railinfrastructuur. 

 
Van Gelder Verkeerstechniek B.V. 
Sluiswachter 18 
3861 SN  Nijkerk 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan: 
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van (openbare) 
verlichtingsinstallaties en DVM-systemen. 

 
Van Gelder Telecom B.V. 
Sluiswachter 20 
3861 SN  Nijkerk 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan: 
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 
telecommunicatienetwerken. 

 
Van Gelder Kabel-, Leiding en 
Montagewer ken B.V. 
Sluiswachter 18 
3861 SN  Nijkerk 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan: 
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van: 
-Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. 
-Cultuurtechnische werken. 
-Leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen 
en gassen inclusief boringen en persingen. 
-Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de 
waterbodem. 
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Van Gelder Groep B.V. 
J.P. Broekhovenstraat  36 
8081 HC  Elburg 

 
 
Informatiebeveiliging gerelateerd aan: 
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van: 
-Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. 
-Cultuurtechnische werken. 
-Leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen 
en gassen inclusief boringen en persingen. 
-Elektriciteits- en telecommunicatienetwerken, 
treinbeveiligingsystemen, (openbare) verlichtingsinstallaties en 
DVM-systemen. 
-Bodemsanering. 

 
 
Dit addendum is geldig tot: 16 oktober 2024 
Dit addendum is geldig vanaf: 16 oktober 2021 

 




