C ertificaat N r.:
2 4 3 560-2017-OTH-NLD -DNV

I nitiële certificatie datum:
0 4 augus tus 2 014

G eldig:
0 7 augus tus 2 018 – 0 4 augus tus 2 020

Dit is ter bevestiging dat het CRS Management Systeem van

Reisswolf Heesch B.V.
Zoggelsestraat 7, 5384 LL Heesch, Nederland
KvK nummer 17225100
is beoordeeld door DNV GL Business Assurance en voldoet aan de eisen gesteld in de
norm:

MVO prestatieladder: Niveau-3
volgens MVO Prestatieladder certificatie standaard (versie 2013), een
praktische applicatie van ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en staat vermeld op www.mvoprestatieladder.nl
Voor het managen van de ontwikkeling en de invoering van MVO beleid op MVO
indicatoren in samenspraak met stakeholders belanghebbende in de technische sector
Dienstverlening. Dit certificaat is geldig voor:
Voor het managen voor de ontwikkeling en invoering van MVO beleid op MVO
indicatoren in samenspraak met stakeholders in de technical area
Diensverlening vanwege beveiligde inzameling, beheer, opslag en
vernietiging van zowel digitale als fysieke gegevens en producten.
>> Verdieping van de MVO indicatoren naarmate het niveau toeneemt >>

Certificatienorm
MVO Prestatieladder

Opstap Niveau-1
1 jarig certificaat

Opstap Niveau-2
1 jarig certificaat

Algemeen haalbaar
v oor de bedrijf stak

Specifiek
Niveau-4

Specifiek
Niveau-5

Niveau-3
3 jarig certificaat

3 jarig certificaat

3 jarig
certificaat

D e M V O P res tatieladder en dit M V O c ertific aat zijn geregis treerd op de webs ite www.M V O P res tatieladder.nl.

P laats en datum:
Barendrecht, 07 augustus 2018

V oor het kantoor van afgifte:
DNV GL - Business A ssurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Nederland

J.H.C.N. van Gijlswijk
M anagement Representative

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NEDERLAND. TEL:+31102922689. www.dnvba.com

