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CERTIFICAAT
Nummer: 2220596

Het managementsysteem van de op het addendum vermelde organisaties en locaties van:

ENGIE Services Nederland N.V.
Kosterijland 20
3981 AJ  Bunnik

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO 9001:2015
Voor het toepassingsgebied:
Het mono- en multidisciplinair ontwerpen, fabriceren, installeren, in bedrijf stellen, modificeren, service 
verlenen, inspecteren, meerjarig contractueel onderhouden en beheren van gebouw-, product- en proces-
gebonden installaties in de utiliteit en industrie.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen en 
vergaande automatisering/informatisering.

Dit certificaat is geldig tot: 1 september 2021
Dit certificaat is geldig vanaf: 1 september 2018
Gecertificeerd sinds: 1 september 2018

Dit certificaat is geldig voor de organisaties en locaties genoemd op het addendum.
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ENGIE Services Nederland N.V.
Kosterijland 20
3981 AJ  Bunnik

Het mono- en multidisciplinair ontwerpen, fabriceren, installeren, 
in bedrijf stellen, modificeren, service verlenen, inspecteren, 
meerjarig contractueel onderhouden en beheren van gebouw-, 
product- en proces- gebonden installaties in de utiliteit en 
industrie.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

ENGIE Electroproject B.V.
Houthavenkade 44
1506 PD  Zaandam

Het adviseren, engineeren, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Ventures & 
Integrated Solutions B.V.
Kosterijland 20
3981 AJ  Bunnik

Het initiëren, versnellen, ontwikkelen en financieren van 
innovaties, projecten en nieuwe business modellen waarbij 
verschillende disciplines op gebied van duurzame energie, 
digitalisering en software en technologische dienstverlening 
gecombineerd worden.

ENGIE Energy Solutions B.V.
Kosterijland 20
3981 AJ  Bunnik

Het ontwerpen, bouwen, beheren en exploiteren van energie 
genererende en/of transformerende installaties, waaronder 
bodemenergiesystemen, warmtekracht installaties, 
geothermische installaties, (bio)ketels en warmtepompen.

ENGIE Energy Solutions
Nieuwegein
Celsiusbaan 8
3439 NC  Nieuwegein

Het ontwerpen, bouwen, beheren en exploiteren van energie 
genererende en/of transformerende installaties, waaronder 
bodemenergiesystemen, warmtekracht installaties, 
geothermische installaties, (bio)ketels en warmtepompen.
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ENGIE Infra & Mobility B.V.
Laan van Barcelona 800
3317 DD  Dordrecht

Adviseren, ontwerpen, produceren, prefabriceren, monteren, 
installeren, inbedrijfstellen, testen, onderhouden, beheren, 
servicen, exploiteren, inspecteren, valideren en 
projectmanagement van (gebouwgebonden) technische,
energie- en procesinstallaties in de infrastructuur en mobiliteit. 
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

ENGIE Infra & Mobility 
vestiging Arnhem
Vlamoven 40
6826 TN  Arnhem

Adviseren, ontwerpen, produceren, prefabriceren, monteren, 
installeren, inbedrijfstellen, testen, onderhouden, beheren, 
servicen, exploiteren, inspecteren, valideren en 
projectmanagement van (gebouwgebonden) technische, 
energie- en procesinstallaties in de infrastructuur en mobiliteit. 
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

ENGIE Infra & Mobility
vestiging Zaandam
Albert Heijnweg 1
1507 EH  Zaandam

Adviseren, ontwerpen, produceren, prefabriceren, monteren, 
installeren, inbedrijfstellen, testen, onderhouden, beheren, 
servicen, exploiteren, inspecteren, valideren en 
projectmanagement van (gebouwgebonden) technische, 
energie- en procesinstallaties in de infrastructuur en mobiliteit. 
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.
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ENGIE Services Noord B.V.
Exportweg 1
9301 ZV  Roden

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

ENGIE Services Noord 
locatie Emmen
Eerste Bokslootweg 17
7821 AT  Emmen

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

ENGIE Services Noord 
locatie Farmsum
Proosdij 59
9936 EV  Farmsum

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.
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ENGIE Services Noord 
locatie Groningen
Bornholmstraat 44
9723 AZ  Groningen

ENGIE Services Noord 
locatie Hengelo
Hazenweg 36
7556 BM  Hengelo

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

ENGIE Services Noord 
locatie Leeuwarden
Uranusweg 20
8938 AJ  Leeuwarden

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.
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ENGIE Services Noord 
locatie Nieuwe Pekela
Pekelwerk 12
9663 AW  Nieuwe Pekela

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.

ENGIE Services Noord 
locatie Zwolle
Groote Voort 291
8041 BL  Zwolle

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren, in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en proces- gebonden installaties 
- inclusief Sprinkler en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie, en het kalibreren van meetinstrumenten en het 
reviseren van appendages.
De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, 
stops en lopend procesbedrijf.
De aanpak is gebaseerd op duurzame technologieën, het 
toepassen van energie-efficiënte oplossingen en vergaande 
automatisering/informatisering.
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ENGIE Services West B.V.
Albert Heijnweg 1
1507 EH  Zaandam

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Services West 
vestiging Alkmaar
Toermalijnstraat 12 A
1812 RL  Alkmaar

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Services West 
vestiging Arnhem
Ringoven 37
6826 TP  Arnhem

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.
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ENGIE Services West 
vestiging Capelle aan den IJssel
Cypresbaan 3
2908 LT  Capelle aan den IJssel

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Services West 
vestiging Den Helder
Luchthavenweg 16
1786 PP  Den Helder

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Services West 
vestiging Nieuwegein
Celsiusbaan 8
3439 NC  Nieuwegein

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.
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ENGIE Services West 
vestiging Rijswijk
Limpergstraat 6
2288 AD  Rijswijk

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Services West 
vestiging Schiphol
Snipweg 3
1118 DN  Schiphol

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Services West 
vestiging Velsen-Noord
Wenckebachstraat 1
1951 JZ  Velsen-Noord

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.
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ENGIE Services West 
vestiging Houthavenkade Zaandam
Houthavenkade 44
1506 PD  Zaandam

Het adviseren, ontwerpen, bouwen, fabriceren,  assembleren, 
installeren, in bedrijf stellen, modificeren, verlenen van service, 
inspecteren, onderhouden en beheren van gebouw-, product- en 
proces gebonden installaties, inclusief blussystemen, (brand-) 
beveiliging, regelbare aandrijfsystemen, noodstroom- en 
energieopslagsystemen, inclusief sprinkler en (brand-) 
beveiliging in de utiliteit en industrie. Het ontwikkelen/ontwerpen 
van producten en systemen,  inclusief levering.  De activiteiten 
worden uitgevoerd in het kader van nieuwbouw, stops en lopend 
procesbedrijf. De aanpak is gebaseerd op duurzame 
technologieën, het toepassen van energie-efficiënte oplossingen 
en vergaande automatisering / informatisering.

ENGIE Services West Industrie B.V.
Willingestraat 4
3087 AN  Rotterdam

Ontwerpen, vervaardigen, installeren, inbedrijfstellen en 
onderhouden van werktuigbouwkundige installaties.
Ontwerpen, automatiseren, installeren, inbedrijfstellen en 
onderhouden van elektrotechnische en instrumentatie 
installaties.
Inter- en multidisciplinair onderhoud inclusief inspecties, 
onderhoudsconcepten en projectrealisatie. 
Projectmanagement over bovengenoemde en hieraan 
gerelateerde disciplines.

ENGIE Services West Industrie  
vestiging Dordrecht
Donker Duyvisweg 301
3316 BL  Dordrecht

Vervaardigen, installeren, in bedrijfstellen en onderhouden van 
werktuigbouwkundige installaties. Automatiseren, installeren, 
fabricage van onderdelen, in bedrijfstellen en onderhouden van 
elektrotechnische en instrumentatie installaties. Inter- en 
multidisciplinair onderhoud in de industrie
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ENGIE Services Zuid B.V.
Schijfstraat 21
5061 KA  Oisterwijk

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.

ENGIE Services Zuid 
vestiging Arnhem
Vlamoven 40
6826 TN  Arnhem

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.

ENGIE Services Zuid 
vestiging Deventer
Herfordstraat 6
7418 EX  Deventer

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.

ENGIE Services Zuid 
vestiging Halsteren
Canadaweg 42
4661 PZ  Halsteren

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.
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ENGIE Services Zuid 
vestiging Maastricht-Airport
Amerikalaan 35
6199 AE  Maastricht-Airport

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.

ENGIE Services Zuid  
vestiging Veldhoven
Locht 66A
5504 KE  Veldhoven

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.

ENGIE Services Zuid 
vestiging Venlo
Rijnaakkade 3
5928 PT  Venlo

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.

ENGIE Services Zuid 
vestiging Hoek
Innovatieweg 6 
4542 NH Hoek

Het ontwerpen, bouwen, fabriceren,  in bedrijf stellen, 
modificeren, service verlenen, inspecteren, onderhouden en 
beheren van gebouw-, product- en procesgebonden installaties -
inclusief Blussystemen en (Brand) beveiliging -  in de utiliteit en 
industrie. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van 
nieuwbouw, stops en in lopend procesbedrijf. De aanpak is 
gebaseerd op duurzame technologieën, het toepassen van 
energie-efficiënte oplossingen en vergaande automatisering / 
informatisering.

Dit addendum is geldig tot: 1 september 2021
Dit addendum is geldig vanaf: 1 september 2018




