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Certificaat NL14/818843176.00 
Contractnummer: NL/VOE 71221438 

 Het MVO managementsysteem van de volgende werkmaatschappijen van 

van den Broek en van Rooij Beheer B.V.: 

Van den Broek Logistics B.V. & 
Van den Broek Warehousing B.V. 

 
Vossenbeemd 112 

5705 CL, Helmond, The Netherlands 
is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van 

MVO Prestatieladder 
MVO Prestatieladder, een praktische toepassing van ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 - versie 3 maart 2020 

 
MVO managementsysteem voor het managen van  

de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op MVO indicatoren  
in samenspraak met stakeholders in de technical area(s): 

Handel&distributie: transport, opslag en logistiek. 
 

Dit MVO certificaat is geregistreerd op de website www.mvoprestatieladder.nl. 
 

Dit certificaat is geldig van 17 november 2020 tot 31 oktober 2023 
bij afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken. 

Uitgifte 7 
 

Dit certificaat heeft betrekking op meerdere locaties.  

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification 
Services, unless otherwise agreed, accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. 

Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues 
established therein. The authenticity of this document may be verified at 

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Any unauthorized 
alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and 

offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 

http://www.sgs.com/
http://www.mvoprestatieladder.nl/
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Aanvullende details zijn op de hierna volgende pagina opgenomen. 
 

 
 

Certificaat NL14/818843176.00, vervolg 
Uitgifte 7 

Het MVO managementsysteem van de volgende werkmaatschappijen van 

van den Broek en van Rooij Beheer B.V.: 
Van den Broek Logistics B.V. & 

Van den Broek Warehousing B.V. 
 

MVO Prestatieladder  

MVO Prestatieladder, een praktische toepassing van ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 - versie 3 maart 2020 

MVO managementsysteem voor het managen van  
de ontwikkeling en de invoering van MVO-beleid op MVO indicatoren  

in samenspraak met stakeholders in de technical area(s): 
Handel&distributie: transport, opslag en logistiek. 

 

 
Dit MVO certificaat is geregistreerd op de website www.mvoprestatieladder.nl. 

 
Overige vestigingen 

 

Vestiging Deelscope Nr Uitgifte 
Geldig  
vanaf 

 

Van den Broek Logistics B.V. 

Vossenbeemd 112, Helmond, 5705 CL, The 
Netherlands 

KvK nummer: 17171291 

 
Handel & distributie: transport, 
opslag en logistiek. 

.01 6 31 
oktober 

2020 

Van den Broek Warehousing B.V.  
 
Vossenbeemd 112, Helmond, 5705 CL, The 
Netherlands 
 
KvK nummer: 17196999 

 
Handel & distributie: transport, 
opslag en logistiek. 

.02 6 31 
oktober 

2020 
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