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CERTIFICAAT 
 
Nummer: 2158244 
 
Het managementsysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van: 
 

INNAX GROUP B.V. 
Industrielaan 34 
3903 AD  Veenendaal 
 
 
en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in: 
 

ISO 9001:2015 
 
 
Voor het toepassingsgebied: 
Het verduurzamen van gebouwen en haar omgeving door het uitvoeren van onafhankelijke diensten zijnde 
adviseren, engineren, realiseren, exploiteren, financieren, meten en monitoren van technische installaties 
en projecten op de gebieden techniek, (brand)veiligheid en duurzaamheid. 
 
Dit certificaat is geldig tot: 1 februari 2024 
Dit certificaat is geldig vanaf: 1 februari 2021 
Gecertificeerd sinds*: 1 februari 2015 
 
Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum. 
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ADDENDUM 
 
Behorende bij certificaat nummer: 2158244 

 
Het managementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van: 

 

INNAX GROUP B.V. 
Industrielaan 34 
3903 AD  Veenendaal 
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Gecertificeerde vestiging(en): Afwijkende scope 
 
INNAX duurzame energie B.V. 
Industrielaan 34 
3903 AD  Veenendaal 

Het engineren, realiseren, exploiteren én financieren van 
duurzame energieprojecten. 

 
INNAX energiemanagement B.V. 
Industrielaan 34 
3903 AD  Veenendaal 

- Het produceren, controleren en onderhouden van 
meetinrichtingen, waaronder comptabele  
  meetinrichtingen voor elektrische energie conform de 
elektriciteitswet 1998 en de geldende  
  Meetcode. 
- Het produceren, controleren en onderhouden van 
meetinrichtingen, waaronder comptabele  
  meetinrichtingen voor gasmetingen conform de gaswet 2000 
en de geldende Meetcode.  
- Het collecteren, valideren en distribueren van de gegevens van 
deze meetinrichtingen. 
- Het presenteren van de energiegegevens via een online 
energiemonitoringsysteem. 
- De controle van energiefacturen, aanvragen van reclamaties 
en aanleveren van goedgekeurde  
  energiefacturen. Het opstellen van rapportages op basis van 
energiefacturen. 
- Begeleiding en advies tijdens energie-inkoop trajecten, evenals 
het beheren van (collectieve)  
  energiecontracten. 
- Datadiensten ten behoeve van de verduurzaming van 
gebouwen. 

 
INNAX gebouwmanagement B.V. 
Industrielaan 34 
3903 AD  Veenendaal 

- Adviesdiensten voor technisch beheer voor gebouwen. 
- Het uitvoeren van onafhankelijke diensten en advisering op het 
gebied van (brand)veiligheid en milieu. 
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INNAX installatieadviseurs B.V. 
Industrielaan 34 
3903 AD  Veenendaal 

- Engineren en adviesdiensten voor technische installaties. 
- Uitvoeren van Energie Prestatie Adviezen voor de 
utiliteitsbouw. 

 
INNAX GROUP B.V. 
Industrielaan 34 
3903 AD  Veenendaal 

Het verduurzamen van gebouwen en haar omgeving door het 
uitvoeren van onafhankelijke diensten zijnde adviseren, 
engineren, realiseren, exploiteren, financieren, meten en 
monitoren van technische installaties en projecten op de 
gebieden techniek, (brand)veiligheid en duurzaamheid. 

 
 
Dit addendum is geldig tot: 1 februari 2024 
Dit addendum is geldig vanaf: 1 februari 2021 

 




