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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van: 

Olympia Nederland B.V. 

 
   

Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp, Nederland  

 

  

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

ISO 14001:2015 

 

 

 

Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 0023271 

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

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

 

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich richt op het 
leveren van diensten op het gebied van tijdelijk werk.  
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Vestiging Activiteiten 

 

Olympia Nederland B.V.  

Mercuriusplein 1, 2132 HA Hoofddorp,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Geesterweg 1N, 1815 CR Alkmaar, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Grotestraat 169, 7607 CK Almelo, Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.     

Marktmeesterstraat 49, 1315 GA Almere,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Europalaan 8, 2480 BG Alphen aan den Rijn,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.    

Smalle pad 32, 3811 MG Amersfoort, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Grootbedrijf Amsterdam  

Rhijnspoorplein 10-38, 1018 TX Amsterdam, 

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Prins Willem-Alexanderlaan 1425, 7312 GB Apeldoorn, 
Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Willemsplein 3, 6811 KA Arnhem, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

 

Collardslaan 12, 9401 GZ Assen, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.  

Noordzijde Haven 78, 4611 GV Bergen op Zoom,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Willemstraat 5, 4811 AH Breda, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Ruwekampweg 2 D, 5222 AT Den Bosch, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.    

Beatrixstraat 21, 1781 EM Den Helder, 

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.    

Dr. Huub van Doorneweg 1b, 5753 PM Deurne,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.  

Gotlandstraat 26, 7418 AZ Deventer, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Ir. Visstraat 3, 7001 CR Doetinchem, 

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Vriesestraat 24, 3311 NR Dordrecht, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.    

Moleneind ZZ 23, 9203 ZW Drachten, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Stationsweg 5, 6711 PJ Ede, Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.  

Hoogstraat 5, 5611 JP Eindhoven, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Bislett 5, 7825 SB Emmen, Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Korte Haaksbergerstraat 22, 7511 JS Enschede,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.    

Duurswoldlaan 2, 9936 HA Farmsum, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Concordiaweg 155 (1e etage), 4206 BK Gorinchem,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.  

Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, 
Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Lubeckweg 2, 9723 HE Groningen, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Stationsplein 1, 2011 LR Haarlem, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Kuipwal 41a, 3814 KP Harderwijk, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.    

Herenwal 21, 8441 BA Heerenveen, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.  

Ameidewal 1, 5701 NL Helmond, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Demmersweg 3, 7556 BN Hengelo, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Kerkbrink 25, 1211 BW Hilversum, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.    

Schutstraat 70, 7901 EG Hoogeveen, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Breed 9, 1621 KA Hoorn, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Certificaataanhangsel 
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Olympia Nederland B.V.  

Schrans 46, 8932 NG Leeuwarden, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Kort Rapenburg 6, 2311 GC Leiden, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Nobelstraat 11, 7131 PZ Lichtenvoorde,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Wagenstraat 1, 3142 CR Maassluis, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Jonkheer Ruysstraat 95, 6221 VS Maastricht,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Olympia Nederland B.V.    

Prinsengracht 21, 7941 KD Meppel, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Limburghaven 2A (1e etage), 3433 PK Nieuwegein,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Burgemeester Hustinxstraat 70-72, 6512 AG Nijmegen, 

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Bredaseweg 27 A, 4901 KN Oosterhout,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Vlietkade 9, 3262 JN Oud-Beijerland, 

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 



 
  

  
Certificaatnummer:  10459547 
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Olympia Nederland B.V.  

Laan van Vredenoord 33, 2289 DA Rijswijk,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Godsweerderssingel 93, 6041 GK Roermond,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Godsweerdersingel 93, 6041 GK Roermond,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.    

Vlierwerf 5G, 4704 SB Roosendaal, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Vasteland 12, 3011 BL Rotterdam, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 
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Olympia Nederland B.V.  

Rotterdamsedijk 429b, 3112 AR Schiedam,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Hoofdstraat 148A, 5481 AJ Schijndel,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Gasthuisstraat 13, 4001 BD Tiel, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Dr. Paul Janssenweg 147, 5026 RH Tilburg, 

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.     

Kastanjeweg 3, 5402 GW Uden, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 



 
  

  
Certificaatnummer:  10459547 

 

Certificaataanhangsel 

 
 

 

 

              

 

 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.    

Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Pieter Sneeuwplein 12, 9641 KA Veendam,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Spoorlaan 1-B, 3903 XS Veenendaal, 

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Deken van Miertsstraat 13, 5461 JN Veghel,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

De Run 4312, 5503 LN Veldhoven, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 



 
  

  
Certificaatnummer:  10459547 

 

Certificaataanhangsel 

 
 

 

 

              

 

 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.  

 

Parade 79, 5911 CB Venlo, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Hofstraat 14, 5801 BJ Venray, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Grotestraat 264, 5142 CC Waalwijk, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Trasmolenlaan 5, 3447 GZ Woerden, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 



 
  

  
Certificaatnummer:  10459547 

 

Certificaataanhangsel 

 
 

 

 

              

 

 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Vestiging Activiteiten 

Olympia Nederland B.V.  

Hogeweg 141, 5301 AG Zaltbommel, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.  

Korte Steynlaan 42, 3701 EX Zeist, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

Olympia Nederland B.V.    

Markt 57A, 6901 AH Zevenaar, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.     

J.L. van Rijweg 50, 2713 JA Zoetermeer,  

Nederland 

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 

Olympia Nederland B.V.  

Pollaan 45, 7202 BX Zutphen, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 

 



 
  

  
Certificaatnummer:  10459547 

 

Certificaataanhangsel 

 
 

 

 

              

 

 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Olympia Nederland B.V.    

Paxtonstraat 3W, 8013 RP Zwolle, Nederland  

ISO 14001:2015  

De facilitaire ondersteuning van het kernproces van het 
Olympia service center en de Olympia vestigingen dat zich 
richt op het leveren van diensten op het gebied van tijdelijk 
werk. 

 

 
 

 

  

  

  

 

  

 


