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ORGANIZATIONAL SAFETY 
CULTURE CERTIFICATE 
Certificaat nr.: 
10000499143-MSC-DNV-NLD 

Initiële certificatie datum: 
06 januari 2022 

Geldig: 
06 januari 2022 – 05 januari 2025 

 
 
Dit is ter bevestiging dat de veiligheidscultuur van 

Borrenbergs Groep 
Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, Nederland 

KvK nummer: 17045385 

 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de veiligheidscultuur norm: 

Safety Culture Ladder Certification Scheme 4.0 – Approved Self-

Assessment 

 
 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Verkoop, 3 d ontwerp, advies en Uitvoering van Projectinrichting en totaalinrichting t.a.v. 
harde en zachte vloer- en wandafwerking, raamdecoratie, binnen- en buitenzonwering, het 
appliceren van PVC- Wandbeplating, het reinigen en onderhouden van diversen vloeren, 
alsmede het advies voor verlagen van de exploitatiekosten en technisch beheer van de 
vloeren. Aanbrengen, renoveren en repareren van betonvloeren. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Borrenbergs Groep 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Borrenbergs Groep 

KvK nummer: 17045385 

Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, 

Nederland 
Verkoop, 3 d ontwerp, advies en 

Uitvoering van Projectinrichting en 

totaalinrichting t.a.v. harde en zachte 

vloer- en wandafwerking, raamdecoratie, 

binnen- en buitenzonwering, het 

appliceren van PVC- Wandbeplating, het 

reinigen en onderhouden van diversen 

vloeren, alsmede het advies voor verlagen 

van de exploitatiekosten en technisch 

beheer van de vloeren. Aanbrengen, 

renoveren en repareren van betonvloeren. 

Borrenbergs Woninginrichting en Projecten 

B.V. 

KvK nummer: 17134903 

Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, 

Nederland 
Verkoop, 3 d ontwerp, advies en 

Uitvoering van Projectinrichting en 

totaalinrichting t.a.v. harde en zachte 

vloer- en wandafwerking, raamdecoratie, 

binnen- en buitenzonwering, het 

appliceren van PVC- Wandbeplating, het 

reinigen en onderhouden van diversen 

vloeren, alsmede het advies voor verlagen 

van de exploitatiekosten en technisch 

beheer van de vloeren. 

Dichtbij Huis 

KvK nummer: 84024151 

Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, 

Nederland 
Dichtbij Huis Waalre B.V.: Verkoop, 3 d 

ontwerp, advies en Uitvoering van 

Projectinrichting en totaalinrichting t.a.v. 

harde en zachte vloer- en wandafwerking, 

raamdecoratie, binnen- en 

buitenzonwering, het appliceren van PVC- 

Wandbeplating, het reinigen en 

onderhouden van diversen vloeren, 

alsmede het advies voor verlagen van de 

exploitatiekosten en technisch beheer van 

de vloeren. 

Dichtbij Huis Waalre B.V. 

KvK nummer: 84024151 

Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, 

Nederland 
Verkoop, 3 d ontwerp, advies en 

Uitvoering van Projectinrichting en 

totaalinrichting t.a.v. harde en zachte 

vloer- en wandafwerking, raamdecoratie, 

binnen- en buitenzonwering, het 

appliceren van PVC- Wandbeplating, het 

reinigen en onderhouden van diversen 

vloeren, alsmede het advies voor verlagen 

van de exploitatiekosten en technisch 

beheer van de vloeren. 

Vloerbewakers B.V. 

KvK nummer: 76492869 

Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, 

Nederland 
Het reinigen en onderhouden van diversen 

vloeren, alsmede het advies voor verlagen 

van de exploitatiekosten en technisch 

beheer van de vloeren. 

MEBO Flooring B.V. 

KvK nummer: 72314230  

Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel, 

Nederland 
Aanbrengen, renoveren en repareren van 

betonvloeren. 

 


