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MANAGEMENTSYSTEEM 
CERTIFICAAT 
Certificaat nr.: 
262389-2018-AFSMS-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 
07 mei 2015 

Geldig: 
08 mei 2021 – 07 mei 2024 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

HB RTS Holding B.V. 
Fermiweg 41 Industrieterrein Lageweide, 3542 CB  Utrecht, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Food Safety Management System-standaard: 

ISO 22000:2018 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, reiniging (inclusief reiniging volgens de 
tomaten status), reparatie, uitgifte, transport en beheer van emballage voor de 
levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van emballage: kunststof vers kratten, pallets, 
rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
HB RTS Holding B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

HB RTS Holding B.V. Fermiweg 41 Industrieterrein Lageweide, 

3542 CB  Utrecht, Nederland 
Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

HB RTS Holten Keizersweg 45a, 7451 PH  Holten, 

Nederland 
Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

HB RTS Amsterdam Deccaweg 26, Industrieterrein Westpoort, 

Ring-afslag, 1042 AD  Amsterdam, 

Nederland 

Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

HB RTS Bleiswijk Klappolder 1, Industrieterrein Klappolder, 

2665 LP  Bleiswijk, Nederland 
Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

HB RTS Tilburg Theseusstraat 30, Industrieterrein, 5047 

RJ  Tilburg, Nederland 
Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

HB RTS Utrecht Fermiweg 41, Industrieterrein Lage Weide, 

3542 CB  Utrecht, Nederland 
Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

HB RTS Boxtel Van Salmstraat 64, 5281 RS  Boxtel, 

Nederland 
Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

HB RTS Drachten Kelvinlaan 5, 9207 JB  Drachten, 

Nederland 

Inslag, sortering, telling, registratie, opslag, 

reiniging, reparatie, uitgifte, transport en 

beheer van emballage voor de 

levensmiddelenindustrie. (voorbeelden van 

emballage kunststof verskratten, pallets, 

rolcontainers, dolavs en trays). Categorie H. 

 


