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MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICAAT 

Certificaat nr.: 
C535122 

Initiële certificatie datum: 
22 november 2022 

Geldig: 
22 november 2022 – 21 november 2025 

 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Flash Services B.V. t.u.t.n. Flash Connectivity 
Group 
Moezelweg 136C, 3198 LS Europoort Rotterdam, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Informatie Beveiliging Management Systeem norm in de zorg 

NEN 7510-1:2017 + A1:2020 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Installatie, ontwerp en ontwikkeling van communicatie apparatuur. Installatie, ontwerp en 
ontwikkeling van communicatie apparatuur. Het inventariseren van werkzaamheden, 
waaronder technisch meten, ten behoeve van verhuur, inkoop en verkoop van deze 
apparatuur alsmede het verhuren van communicatie apparatuur in overeenstemming met 
de verklaring van toepasselijkheid V5.3 van 19/09/2022. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Flash Services B.V. t.u.t.n. Flash Connectivity Group 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Flash Services B.V. t.u.t.n. Flash 

Connectivity Group 
Moezelweg 136C, 3198 LS Europoort 

Rotterdam, Nederland 
Installatie, ontwerp en ontwikkeling van 

communicatie apparatuur. Het 

inventariseren van werkzaamheden, 

waaronder technisch meten, ten behoeve 

van verhuur, inkoop en verkoop van deze 

apparatuur alsmede het verhuren van 

communicatie apparatuur in 

overeenstemming met de verklaring van 

toepasselijkheid V5.3 van 19/09/2022. 

Flash Rental Services B.V. t.u.t.n. Flash 

Private Mobile Networks 
Moezelweg 136C, 3198 LS Europoort 

Rotterdam, Nederland 
Installatie, ontwerp en ontwikkeling van 

communicatie apparatuur. Het 

inventariseren van werkzaamheden, 

waaronder technisch meten, ten behoeve 

van verhuur, inkoop en verkoop van deze 

apparatuur alsmede het verhuren van 

communicatie apparatuur in 

overeenstemming met de verklaring van 

toepasselijkheid V5.3 van 19/09/2022. 

 

 


