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MANAGEMENT 
SYSTEEM CERTIFICAAT 
Certificaat Nr.: 
270507-2018-ASA-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 
28 oktober 2016 

Geldig: 
29 oktober 2019 - 28 oktober 2022 

Dit is ter bevestiging dat het management systeem van 

UTS Nederland B.V. 
Wolga 2, 2491 BJ  's-Gravenhage, Nederland 
en de locaties zoals vermeld in de Bijlage 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: 
• Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten;
• Organisatie en participatie in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en

projecten ten behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven;
• Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen,

inclusief additionele activiteiten;
• Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen en archieven volgens 

klantspecificaties;
• Project management, het adviseren, organiseren en coachen bij

(her)huisvestingsprojecten.
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
UTS Nederland B.V. 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Locatie Adres site Site Scope 
UTS Abbink B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC1-2016-AHSO-NLD-RvA 

Donau 90  
2491 BC, 's-Gravenhage  
Nederland 
 
 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC2-2016-AHSO-NLD-RvA 

Zuiderweg 90  
2289 BR, Rijswijk  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

UTS Bernardt B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC3-2016-AHSO-NLD-RvA 
 

Business Park Stein 161 
6181 MA, Elsloo 
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 
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UTS Grijpma Enschede B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC4-2016-AHSO-NLD-RvA 

Transportcentrum 13  
7547 RT, Enschede  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

UTS Hersevoort Zwolle B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC5-2016-AHSO-NLD-RvA 

Nervistraat 5  
8013 RS, Zwolle  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

UTS International Client Desk B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC6-2016-AHSO-NLD-RvA 

Takkebijsters 10 
4817 BL, Breda  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

UTS Van den Berg Verhuizingen B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC7-2016-AHSO-NLD-RvA 

Takkebijsters 10  
4817 BL, Breda  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 
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UTS Van der Lee/Cors De Jongh B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC8-2016-AHSO-NLD-RvA 

Fermiweg 10A 
3542 CB, Utrecht  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

UTS Verkroost Nijmegen B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC9-2016-AHSO-NLD-RvA 

Bijsterhuizen 1131  
6546 AR, Nijmegen  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

Van Egeraat Verhuizingen B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC10-2016-AHSO-NLD-RvA 

Blankenweg 11  
4612 RC, Bergen op Zoom  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 

Van Hoek Verhuizingen B.V. 
 
Deel Certificaat nr.: 
203705CC11-2016-AHSO-NLD-RvA 

Emdenweg 2 
9723 TB, Groningen  
Nederland 

• Acquisitie, coördinatie en bewaking van 
   verhuiscontracten;      
• Organisatie en participatie in  
   (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en 
   projecten ten behoeve van de 
   aandeelhoudende verhuisbedrijven; 
• Nationale en internationale inboedel,  
   bedrijfs- en projectverhuizingen,  
   inclusief additionele activiteiten; 
• Opslag, registratie en beheer van 
   inboedels, goederen en archieven 
   volgens klantspecificaties; 
• Project management, het adviseren,          
   organiseren en coachen bij 
   (her)huisvestingsprojecten. 
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