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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

 IA Groep B.V.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 00038610, ISO 45001 – 00038611

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde 
vestigingen met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

ISO 45001:2018
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, projectmanagement en architectuur (exclusief directievoering en bouwtoezicht) op 
verzoek van de opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, (drink)water en voeding.

ISO 14001:2015
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, projectmanagement en architectuur (exclusief directievoering en bouwtoezicht) op 
verzoek van de opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, (drink)water en voeding.
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Vestiging Activiteiten

Factor Architecten B.V.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 14001:2015
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

ISO 45001:2018
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

IA Bouwkunde B.V.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 14001:2015
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

ISO 45001:2018
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

Feenstra Adviseurs B.V.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 14001:2015
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.
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Vestiging Activiteiten

ISO 45001:2018
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

IA Werktuigbouw B.V.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 14001:2015
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

ISO 45001:2018
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

IA Groep B.V.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 14001:2015
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

ISO 45001:2018
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.
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Vestiging Activiteiten

IA Electrotechniek B.V.
Geograaf 40, 6091 EW Duiven, Nederland

ISO 14001:2015
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

ISO 45001:2018
Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten, 
projectmanagement en architectuur (exclusief 
directievoering en bouwtoezicht) op verzoek van de 
opdrachtgever op het gebied van vastgoed, industrie, 
(drink)water en voeding.

 

 

 

 


