Certificaat
Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

AEB Exploitatie B.V.
Handelend onder de naam: AEB Amsterdam
Australiëhavenweg 21, 1045 BA Amsterdam, Nederland
door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):
ISO 9001:2015

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: 18 juli 2018
Vervaldatum: 11 februari 2019
Certificaatnummer: 10109090

Originele uitgiftedatum:
ISO 9001 – 11 februari 2013

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 00015215

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Het omzetten van afval in energie en grond- en reststoffen, het inzamelen en verwerken van gevaarlijk afval,
elektrische en elektronische apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te Amsterdam, alsmede het beheer
en de exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in Amsterdam.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaataanhangsel
Certificaatnummer: 10109090
Locatie

Activiteiten
ISO 9001:2015

Australiëhavenweg 21, 1045 BA Amsterdam,
Nederland

Het omzetten van afval in energie en grond- en
reststoffen, het inzamelen en verwerken van
gevaarlijk afval, elektrische en elektronische
apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te
Amsterdam, alsmede het beheer en de
exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in
Amsterdam.

Afvalpunt Cruquiusweg
Cruquiusweg 90, 1019 AJ Amsterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Afvalpunt Henk Sneevlietweg
Henk Sneevlietweg 22, 1066 VH Amsterdam,
Nederland

ISO 9001:2015

Afvalpunt Meerkerkdreef
Meerkerkdreef 31, 1106 GZ Amsterdam Zuidoost,
Nederland

ISO 9001:2015

Het omzetten van afval in energie en grond- en
reststoffen, het inzamelen en verwerken van
gevaarlijk afval, elektrische en elektronische
apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te
Amsterdam, alsmede het beheer en de
exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in
Amsterdam.

Het omzetten van afval in energie en grond- en
reststoffen, het inzamelen en verwerken van
gevaarlijk afval, elektrische en elektronische
apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te
Amsterdam, alsmede het beheer en de
exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in
Amsterdam.

Het omzetten van afval in energie en grond- en
reststoffen, het inzamelen en verwerken van
gevaarlijk afval, elektrische en elektronische
apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te
Amsterdam, alsmede het beheer en de
exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in
Amsterdam.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Certificaataanhangsel
Certificaatnummer: 10109090
Locatie

Activiteiten

Afvalpunt Papaverweg
Papaverweg 33, 1032 KE Amsterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Afvalpunt Rozenburglaan
Rozenburglaan 1, 1097 HK Amsterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Afvalpunt Seineweg
Seineweg 1, 1034 BE Amsterdam, Nederland

ISO 9001:2015

Het omzetten van afval in energie en grond- en
reststoffen, het inzamelen en verwerken van
gevaarlijk afval, elektrische en elektronische
apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te
Amsterdam, alsmede het beheer en de
exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in
Amsterdam.

Het omzetten van afval in energie en grond- en
reststoffen, het inzamelen en verwerken van
gevaarlijk afval, elektrische en elektronische
apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te
Amsterdam, alsmede het beheer en de
exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in
Amsterdam.

Het omzetten van afval in energie en grond- en
reststoffen, het inzamelen en verwerken van
gevaarlijk afval, elektrische en elektronische
apparatuur op de locatie Australiëhavenweg te
Amsterdam, alsmede het beheer en de
exploitatie van het netwerk van Afvalpunten in
Amsterdam.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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