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CO2�bewust Certificaat niveau 3 
Het managementsysteem voor het CO2�bewust handelen van  

Amfors Holding B.V. 
Uraniumweg 15, 3812 RJ Amersfoort, Nederland 

 KvK: 31048275 
 

 Handelend onder de namen 
 Metafors, Eemfors, Amfors Productiebedrijf, Cleanfors,  

Amfors Werksupport en Facilifors  

 

voldoet aan niveau 3 van het handboek 

CO2 – Prestatieladder, versie 3.1 
Evaluatie van het managementsysteem heeft plaatsgevonden volgens  

het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: 
 

Het in het kader van de bevordering van de arbeidsintegratie van gehandicapten 
 en niet gehandicapten in de regio Amersfoort oprichten van, deelnemen in,  

samenwerken met, beheren, besturen, exploiteren en financieren  
van andere vennootschappen en ondernemingen. 

Nace�code: 70,10 
Organisatiegrootte: middelgroot 

 

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. 
De lijst met entiteiten in de bijlage is onderdeel van dit certificaat. 

Registratienummer: 
Ingangsdatum certificaat: 
Certificaat geldig tot: 
Datum eerste certificaat: 
 
 

25361�3.1 
23�03�2022 
23�03�2025 
23�03�2016 
 

Managing Director 
Dhr. E.W.A.C. Franken 

 
 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 
T:   +31 (0) 499 – 339 500 
E:   info@tuv.nl 
W:  www.tuv.nl 
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Registratienummer: 
Ingangsdatum certificaat: 
Certificaat geldig tot: 
Datum eerste certificaat: 
 
 

25361�3.1 
23�03�2022 
23�03�2025 
23�03�2016 
 

Managing Director 
Dhr. E.W.A.C. Franken 

 
 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 
T:   +31 (0) 499 – 339 500 
E:   info@tuv.nl 
W:  www.tuv.nl 
 
 

TÜV Nederland verklaart dat: 
het certificaat 25361�3.1 met als ingangsdatum 23�03�2022  

heeft betrekking op de volgende juridische entiteiten: 
 

Juridische entiteit: Amfors Holding B.V. handelend onder de namen: 
Metafors, Eemfors, Amfors Productiebedrijf, Cleanfors, Amfors Werksupport en Facilifors 

Vestigingsplaats: Uraniumweg 15, 3812 RJ Amersfoort, Nederland 
KvK nummer: 31048275 
Toepassingsgebied: Amfors Holding B.V. 

Het in het kader van de bevordering van de arbeidsintegratie van gehandicapten en niet 
gehandicapten in de regio Amersfoort oprichten van, deelnemen in, samenwerken met, 
beheren, besturen, exploiteren en financieren van andere vennootschappen en ondernemingen. 
Unit Metafors 
Het bewerken van metaal. 
Unit Eemfors 
Het onderhouden van groenvoorzieningen en voorzieningen in buitenruimten. 
Unit Amfors Productiebedrijf 
Het uitvoeren van assemblage�, montage� en verpakkingswerkzaamheden, vervaardigen van 
elektronische componenten en groepsgewijze detachering van personeel. 
Unit Cleanfors 
Interieurreiniging van gebouwen. 
Unit Amfors Werksupport 
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de “job coaching” activiteiten ten aanzien 
van begeleid werken. Het verwerven, opzetten en begeleiden van activerings� en 
reïntegratieprojecten en het samenwerken met  organisaties die zich geheel of gedeeltelijk 
hiermee bezig houden. Het vervullen van de werkgeversrol voor die personen die op basis van 
een tijdelijke arbeidsovereenkomst in het kader van activerings� en reïntegratieprojecten te werk 
zijn gesteld. 
Unit Facilifors 
Het verrichten van facilitaire zorg, administratie, vastgoedbeheer, marketing, kwaliteitszorg, 
arbozorg, milieuzorg en secretariaat en dienstverlening op financieel, economisch en 
commercieel terrein. 

Nace�code: 70,10 
 

Bijlage bij het certificaat met het registratienummer: 25361�3.1 
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Registratienummer: 
Ingangsdatum certificaat: 
Certificaat geldig tot: 
Datum eerste certificaat: 
 
 

25361�3.1 
23�03�2022 
23�03�2025 
23�03�2016 
 

Managing Director 
Dhr. E.W.A.C. Franken 

 
 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 
T:   +31 (0) 499 – 339 500 
E:   info@tuv.nl 
W:  www.tuv.nl 
 
 

TÜV Nederland verklaart dat: 
 

het certificaat 25361�3.1 met als ingangsdatum 23�03�2022  
heeft betrekking op de volgende juridische entiteiten: 

 
 

Juridische entiteit: Amfors Publieke Services B.V. 
Vestigingsplaats: Uraniumweg 15, 3812 RJ Amersfoort, Nederland 
KvK nummer: 54161584 
Toepassingsgebied: Het ten behoeve van de deelnemende Gemeenten en de werkvoorziening regio Amersfoort 

bieden van methodische en professionele analyse, ondersteuning, trajectbegeleiding, scholing, 
re�integratie en inpassing in arbeid aan organisaties. 
Het onderhouden van groenvoorzieningen en voorzieningen in buitenruimten. 

Nace�code: 88,9 
Deelcertificaat: Registratienummer: 25361�3.2 

 
 

Bijlage bij het certificaat met het registratienummer: 25361�3.1 
 


