DigiTrust B.V. verklaart dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg van

ITB2 Datacenters
Grote Woudhuis 5, 7325WM te Apeldoorn
VOLDOET AAN DE EISEN GESTELD IN:

NEN 7510-1:2017+A1:2020 Informatiebeveiliging in de zorg – deel 1
Managementsysteem voor het toepassingsgebied:
Het beveiligen van informatie in relatie tot het verhuren van rack- en floorspace in onze datacenters in
Apeldoorn en Deventer (inclusief de benodigde stroomvoorziening, fysieke beveiliging,
klimaatbeheersing en verbindingen) ten behoeve van het huisvesten van ICT systemen van klanten,
conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 5.1, 26/04/2022, waarin is gespecificeerd welke
activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed.
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de
van toepassing zijnde locaties met betrekking tot dit certificaat vermeld zijn.

CERTIFICAATNUMMER
DGTN7172164

DIT CERTIFICAAT VERVANGT NUMMER
DGTN2020080801

INITIËLE CERTIFICATIE
18/08/2018

GELDIGHEIDSDUUR
27/06/2022 - 08/08/2023

NAMENS

Marco Bijl
Digitrust B.V.

DigiTrust B.V.: Achtseweg Zuid 159R - 5651 GW Eindhoven - Nederland
Telefoon +31 88 224-5600 - sales@digitrust.nl - www.digitrust.nl - KvK 59396822
Deze afgifte is uitgevoerd in overeenstemming met en binnen de procedures van DigiTrust zoals ook bekend bij en gecontroleerd door de RvA. Dit
certificaat is elektronisch uitgegeven, het is en blijft eigendom van DigiTrust. Het valt daarom onder en is gebonden aan de uitgifte condities van het
contract.
Certificaten kunnen worden gevalideerd via de QR-code.
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Behorende bij het certificaat met registratienummer: DGTN7172164
Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van: ITB2 Datacenters
Werkmaatschappijen en geregistreerde activiteiten
ITB2 Datacenters
Het beveiligen van informatie in relatie tot het verhuren van rack- en floorspace in onze
datacenters in Apeldoorn en Deventer (inclusief de benodigde stroomvoorziening, fysieke
beveiliging, klimaatbeheersing en verbindingen) ten behoeve van het huisvesten van ICT
systemen van klanten.
Grote Woudhuis 5, 7325 WM te Apeldoorn
Herfordstraat 18, 7418 EX te Deventer
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