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Hierbij verklaren wij dat: ITB-Kwadraat B.V
tevens handelend onder de naam
ITB2 Datacenters
Grote Woudhuis 5
7325 WM Apeldoorn
Nederland

Certificaatnummer: QSC 900
een kwaliteitssysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015 voor het volgende
toepassingsgebied:

Het verhuren van rack- en floorspace (inclusief de benodigde stroomvoorziening, fysieke
beveiliging, klimaatbeheersing en verbindingen) ten behoeve van het huisvesten van ICT
systemen van klanten.
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Drs. Dave Hagenaars, Managing Director
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Laatste uitgiftedatum: 2020-07-09 Vervaldatum: 2023-07-08
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.

BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=QSC+900&ReIssueDate=09%2f07%2f2020&Template=cemea_nl
http://www.bsigroup.nl/nl/Audits-en-ISO-certificering/Overzicht-bedrijven


ITB-Kwadraat B.V
tevens handelend onder de naam
ITB2 Datacenters
Grote Woudhuis 5
7325 WM Apeldoorn
Nederland

Het verhuren van rack- en floorspace (inclusief de benodigde
stroomvoorziening, fysieke beveiliging, klimaatbeheersing en
verbindingen) ten behoeve van het huisvesten van ICT
systemen van klanten.

ITB-Kwadraat B.V.
tevens handelend onder de naam
ITB2 Datacenters
Herfordstraat 18
Deventer
7418 EX
Nederland

Het verhuren van rack- en floorspace (inclusief de benodigde
stroomvoorziening, fysieke beveiliging, klimaatbeheersing en
verbindingen) ten behoeve van het huisvesten van ICT
systemen van klanten.
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
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