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EVBox ontvangt drie ISO-certificeringen
EVBox heeft de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018
certificeringen ontvangen. Dit zijn internationale normen met betrekking tot
kwaliteitsbeheer, milieuprestaties en gezondheid en veiligheid op het werk.

Amsterdam, 9 februari 2021—In navolging op de aankondiging dat EVBox eind maart in

samenwerking met TPG Pace Beneficial Finance naar de beurs gaat (NYSE: TPGY), zet de

marktleider op het gebied van laadoplossingen een belangrijke stap in zijn ontwikkeling om

ISO-gecertificeerd te worden.

EVBox heeft met succes een ISO-audit doorstaan om de ISO 9001:2015

(kwaliteitsbeheer), ISO 14001:2015 (milieuprestaties) en ISO 45001:2018 (gezondheid en

veiligheid op het werk) certificeringen in ontvangst te mogen nemen. Everon, het

laadbeheerplatform van EVBox, ontving ook de ISO 45001:2018 certificering.
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http://news.evbox.com/
https://news.evbox.com/nl-NL/193992-evbox-group-wordt-beursgenoteerd-bedrijf-door-combinatie-met-tpg-pace-beneficial-finance


EVBox wijdt zich volledig aan internationale standaarden

EVBox onderging een keuring van 12 maanden om aan te tonen dat het in staat is om consistent

producten en diensten te leveren die voldoen aan de behoeften van de klant en aan allerlei

wetten en regels. Hierbij werden ook de milieuprestaties en gezondheid en veiligheid op het

werk gekeurd.

Deze audit is wederom een voorbeeld van de toewijding van EVBox om ervoor te zorgen dat

potentiële en bestaande klanten, partners, werknemers en andere belanghebbenden, waaronder

het milieu, met respect en aandacht worden behandeld. De certificeringen worden verleend

door een derde partij, de geaccrediteerde certificatie-instelling BSI, en zijn openbaar

beschikbaar in het BSI Certificate and Client Directory en op de website van EVBox.

https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/certification/certificate-and-client-directory/
https://evbox.com/en/resources/certifications


OVER EVBOX GROUP

EVBox Group is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen
met het bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox Group maakt
elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations en
(ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware van Everon. 

EVBox Group loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere
laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit kantoren over de hele wereld, waaronder
Amsterdam, Bordeaux, München en Chicago, werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor
ons vervoer.

In 2021 wordt EVBox Group een beursgenoteerd bedrijf op de New York Stock Exchange door een combinatie
met TPG Pace Beneficial Finance en ondersteuning van initiële investeerders BlackRock, Inclusive Capital,
Neuberger Berman Funds en Wellington Management.

"Ik kan met trots zeggen dat EVBox opnieuw een belangrijke prestatie heeft
geleverd na een lang proces dat een immense hoeveelheid voorbereiding van
ons vergde. Ons geverifieerde Integrated Management System helpt ons om
alle afdelingen binnen het bedrijf te stroomlijnen en stelt ons in staat om onze
processen voortdurend te controleren en te verbeteren om zodoende
effectiever, efficiënter en productiever te werk kunnen gaan. Met de ISO-
certificeringen zit EVBox op het juiste spoor om een uitstekende klantervaring
te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat deze certificeringen hen het vertrouwen
geeft dat we ons houden aan de hoogste normen en procedures."
— Peter Van Praet (COO van EVBox Group)

Over BSI
Het British Standards Institution (BSI) is een geaccrediteerde certificatie-instelling met de

bevoegdheid om audits uit te voeren en certificaten af te geven die bevestigen dat een

organisatie voldoet aan de eisen van een bepaalde norm (bv. ISO 9001 of ISO 14001).

Ga voor meer informatie naar www.bsigroup.com
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