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MANAGEMENTSYSTEEM 
CERTIFICAAT 
Certificaat nr.: 
216388-2017-AE-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 
15 mei 2001 

Geldig: 
19 juli 2021 – 15 mei 2023 

 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

PreZero Recycling and Recovery Netherlands 
Mr. E.N. van Kleffenstraat 10, 6842 CV Arnhem, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm: 

ISO 14001:2015 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Transporteren,  inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van afvalstoffen en 
gevaarlijke afvalstoffen en  grondstoffen. Produceren van grondstoffen. Partij vernietiging. 
Uitvoeren van veegwerkzaamheden. Trading van afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 
verkoop van emballage. Gladheidsbestrijding. Site service dienstverlening. Beheer 
afvalbrengstations. Inzamelen van vertrouwelijke informatiedragers. Op- en overslaan van 
vertrouwelijke informatiedragers. Vernietigen van vertrouwelijke informatiedragers. 
Uitvoeren van logistieke diensten. Doen van bodemsanering en -advisering. Verbranden 
van afvalstoffen. Leveren van energie.  Produceren van reststoffen. Reinigen, inspecteren 
en onderhouden van riolen en   rioolobjecten o.a. kolken en gemalen. Reinigen en 
onderhouden van vetafscheiders. 

Dit certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001 certificatiesysteem van SCCM. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
PreZero Recycling and Recovery Netherlands 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

PreZero Recycling and Recovery 

Netherlands 
Mr. E.N. van Kleffenstraat 10, 6842 CV 

Arnhem, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen.  
Produceren van grondstoffen. Partij 

vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen.  
Verhuur en verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations.  
Inzamelen van vertrouwelijke 

informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers.  
Vernietigen van vertrouwelijke 

informatiedragers.  
Uitvoeren van logistieke diensten. Doen 

van bodemsanering  
en -advisering. Verbranden van 

afvalstoffen. Leveren van energie. 

Produceren van reststoffen. Reinigen, 

inspecteren en onderhouden  
van riolen en rioolobjecten o.a. kolken en 

gemalen.  
Reinigen en onderhouden van 

vetafscheiders. 
 

PreZero Almelo Bedrijvenpark Twente 243, 7602 KJ 

Almelo, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen. Partij vernietiging. Uitvoeren 

van veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. Uitvoeren van 

logistieke diensten. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

PreZero Almere Damsluisweg 51, 1332 EK Almere, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen. Partij vernietiging. Uitvoeren 

van veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
 

PreZero Alphen a/d Rijn De Schans 53 - 57, 2408 ZA Alphen a/d 

Rijn, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen. Partij vernietiging. Uitvoeren 

van veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding. Site service 

dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Alphen a/d Rijn Steekterweg 67, 2407 BE Alphen a/d Rijn, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen. Partij vernietiging. Uitvoeren 

van logistieke diensten. 

PreZero Amersfoort Havenweg 13, 3812 PR Amersfoort, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen. Partij vernietiging. Uitvoeren 

van veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding. Site service 

dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 



 

 
 
Certificaat nr.: 216388-2017-AE-NLD-RvA 
Plaats en datum: Barendrecht, 19 juli 2021 

 

 

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat. 

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 

 
Pagina 4 van 13 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

PreZero Amsterdam Aziëhavenweg 18, 1046 BK Amsterdam, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen. Partij vernietiging. Uitvoeren 

van veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding. Site service 

dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Apeldoorn Sint Maarten 1, 7332 BG Apeldoorn, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
 

PreZero Arnhem Beyerinkweg 9a, 6827 BN Arnhem, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

PreZero Arnhem De Overmaat 15-17, 6831 AE Arnhem, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Delft Vulcanusweg 273, 2624 AV Delft, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Trading van afvalstoffen 

en grondstoffen. Verhuur en verkoop van 

emballage. 

PreZero Delft Schieweg 60, 2627 AN Delft, Nederland Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. Reinigen, inspecteren en 

onderhouden van riolen en rioolobjecten 

o.a. kolken en gemalen. Reinigen en 

onderhouden van vetafscheiders. 

PreZero Doetinchem Kajuitstraat 9, 7005 BP Doetinchem, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Vernietigen van 

vertrouwelijke informatiedragers. Uitvoeren 

van logistieke diensten. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

PreZero Dordrecht Kerkeplaat 6, 3313 LC Dordrecht, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Drachten De Giek 22b, 9206 AT Drachten, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Duiven Roelofshoeveweg 41, 6924 RH Duiven, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. Reinigen, inspecteren en 

onderhouden van riolen en rioolobjecten 

o.a. kolken en gemalen. Reinigen en 

onderhouden van vetafscheiders. 

PreZero Emmen Vasco da Gamastraat 22, 7825 VJ 

Emmen, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

PreZero Emmen Bartolomeus Diasstraat 9, 7825 VN 

Emmen, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Trading van afvalstoffen 

en grondstoffen. Verhuur en verkoop van 

emballage. 

PreZero Gorinchem Avelingen-west 15, 4202 MS Gorinchem, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Trading van afvalstoffen 

en grondstoffen. Verhuur en verkoop van 

emballage. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Groningen Gideonweg 3, 9724 BM Groningen, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Harderwijk Daltonstraat 23, 3846 BX Harderwijk, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
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PreZero Helmond Gerstdijk 1, 5704 RG Helmond, Nederland Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers. 
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Hengelo Havenkade 36, 7553 GN Hengelo, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Leeuwarden Snelliusweg 4, 8912 BE Leeuwarden, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
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PreZero Maastricht Ankerkade 21, 6222 NL Maastricht, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
 

PreZero Maastricht Ankerkade 11, 6222 NL Maastricht, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Trading van afvalstoffen 

en grondstoffen. Verhuur en verkoop van 

emballage. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
 

PreZero Nieuwdorp Polenweg 12, 4455 SX Nieuwdorp, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Nieuwe Pekela Holland Marsh 12, 9663 AV Nieuwe 

Pekela, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
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PreZero Nijehaske Energielaan 17, 8466 ST Nijehaske, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
 

PreZero Oss Waalkade 57, 5347 KR Oss, Nederland Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Roosendaal Potendreef 2, 4703 RK Roosendaal, 

Nederland 
Vernietigen van vertrouwelijke 

informatiedragers. Verbranden van 

afvalstoffen. Leveren van energie. 

Produceren van reststoffen. 

PreZero Roosendaal Westelijke Havendijk 12, 4703 NZ 

Roosendaal, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
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PreZero Rotterdam Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Schiedam Nieuwe Waterwegstraat 23, 3115 HE 

Schiedam, Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Soesterberg Stemerdingweg 20, 3769 CE Soesterberg, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Trading van afvalstoffen 

en grondstoffen. Verhuur en verkoop van 

emballage. 

PreZero Utrecht Isotopenweg 15, 3542 AS Utrecht, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 
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PreZero Venlo James Cookweg 8a, 5928 LK Venlo, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Waalwijk Sluisweg 66, 5145 PE Waalwijk, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Weurt Metaalweg 1, 6551 AC Weurt, Nederland Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Trading van afvalstoffen 

en grondstoffen. Verhuur en verkoop van 

emballage. Vernietigen van vertrouwelijke 

informatiedragers. 

PreZero Wildervank Meihuizenweg 25, 9648 LN Wildervank, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 



 

 
 
Certificaat nr.: 216388-2017-AE-NLD-RvA 
Plaats en datum: Barendrecht, 19 juli 2021 

 

 

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat. 

GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 

 
Pagina 13 van 13 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

PreZero Wildervank Meihuizenweg 27, 9648 LN Wildervank, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Trading van afvalstoffen 

en grondstoffen. Verhuur en verkoop van 

emballage. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

PreZero Zuidwolde Nijverheidsweg 4, 7921 JJ Zuidwolde, 

Nederland 
Transporteren, inzamelen, op- en 

overslaan, be- en verwerken van 

afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en 

grondstoffen. Produceren van 

grondstoffen.  
Partij vernietiging. Uitvoeren van 

veegwerkzaamheden. Trading van 

afvalstoffen en grondstoffen. Verhuur en 

verkoop van emballage. 

Gladheidsbestrijding.  
Site service dienstverlening. Beheer 

afvalbrengstations. Inzamelen van 

vertrouwelijke informatiedragers.  
Op- en overslaan van vertrouwelijke 

informatiedragers. Uitvoeren van logistieke 

diensten. 

 


