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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Maron Groep B.V.
Papaverweg 32B, 1032 KJ Amsterdam, Nederland

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

ISO 14001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 00022960

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:

Het verzorgen van facilitaire dienstverlening. Het betreft hier het verrichten van dagelijks- evenals periodiek 
schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelonderhoud alsmede specialistische ontruimings- en reinigingsdiensten en 
vloeronderhoud.
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Vestiging Activiteiten

Maron Groep B.V.
Papaverweg 32B, 1032 KJ Amsterdam, Nederland

ISO 14001:2015
Het verzorgen van facilitaire dienstverlening. Het betreft 
hier het verrichten van dagelijks- evenals periodiek 
schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelonderhoud
alsmede specialistische ontruimings- en 
reinigingsdiensten en vloeronderhoud.

Ancora Multidiensten B.V.
Papaverweg 32B, 1032 KJ Amsterdam, Nederland

ISO 14001:2015
Het verzorgen van facilitaire dienstverlening. Het betreft 
hier het verrichten van dagelijks- evenals periodiek 
schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelonderhoud
alsmede specialistische ontruimings- en 
reinigingsdiensten en vloeronderhoud.

De Saen Schoonmaakspecialisten B.V.
Papaverweg 32B, 1032 KJ Amsterdam, Nederland

ISO 14001:2015
Het verzorgen van facilitaire dienstverlening. Het betreft 
hier het verrichten van dagelijks- evenals periodiek 
schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelonderhoud
alsmede specialistische ontruimings- en 
reinigingsdiensten en vloeronderhoud.

Van Leeuwen Glazenwasserij & Dienstverlening B.V.
Papaverweg 32B, 1032 KJ Amsterdam, Nederland

ISO 14001:2015
Het verzorgen van facilitaire dienstverlening. Het betreft 
hier het verrichten van dagelijks- evenals periodiek 
schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelonderhoud
alsmede specialistische ontruimings- en 
reinigingsdiensten en vloeronderhoud.

Ancora Zuid-Holland B.V.
Aventurijn 214, 3316 LB Dordrecht, Nederland

ISO 14001:2015
Het verzorgen van facilitaire dienstverlening. Het betreft 
hier het verrichten van dagelijks- evenals periodiek 
schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelonderhoud
alsmede specialistische ontruimings- en 
reinigingsdiensten en vloeronderhoud.

 

 

 

 


