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Contractnummer: NL//OE VHD-24279

Het managementsysteem van

Smaragdweg 3
1812 RJ Alkmaar, Nederland

Vlothavenweg 10
'1013 BJ Amsterdam, Nederland

is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

ISO 9001 :2015

Voor de volgende activiteiten

Het toepassingsgebied wordt beschreven op pagina 2 van dit certificaat.

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit cefificaat in relatie met de
lS0 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Dit certificaat is geldig van 27 juli 2021 tot en met 08 mei 2023
bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.

Uitgifte 5

Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties
Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen

Goedgekeurd door

lr. J. Weide

. t.

Certifìcation Manager

SGS Nederland B.V.

Malledijk '18, 3208 LA Spijkenisse, Nefrerlands

t +31 (0)181 -693333 uluy¡¡p*æn
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This document ¡s ¡$u€d by h€ Compily subject to ¡ls c€n€ral Condilions of Csdincation
Ssry¡æs, unþs otlìwis agreed, aæesìble atw.sgs,@m/tsms-and_@nditions.htn,

Atention ¡sdram b tlì€ limitations ofliabifiv, ¡ndomnifcation andjurisdicliona¡ ¡sues
sstablished fìer6in. The auüì€nlicity of this document may be v€ril¡ed at

htþs:/ $rr.6gs.com/en/certiled{li€nts-andlroducts/ærtf€d-cl¡ent{¡rectory, Any unauhq¡zed
alt€ral¡on, forgery o¡ lalsificaüon of lho content or appeflanæ of his document ¡s un lawtul and

oñend€rs may be prosæuted to üìs fullsst exbnt of he law.
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DailyGool-Warehousing B.V,
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Uitgifte 5

Voor verdere toelichling over het toepassingsgebied van dit certifìcaat in relatie met de
lS0 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Overige vestigingen
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DailyCool-Warehousing B.V.

Smaragdweg 3, Alkmaar, 1812 RJ,

The Netherlands

Bezoekadres:
Debbemeerweg 2

1749 DK Warmenhuizen,

Nededand

Nationaal en internationaal (gæonditioneerd) transport, orderpicken
en op- en overslag van goederen.

DailyCool.Warehousin g B.V.
Vlothavenwçg l0
1013 BJ Amsterdam. Nederland

Opslag van ongeconditioneerde, gekoelde en bevroren levensmlddelen.
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