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EVBox ontvangt vierde ISO-certificering voor
het voldoen aan de hoogste
industriestandaarden
EVBox, leverancier van laadoplossingen voor elektrische voertuigen, heeft
met succes de ISO-audit voor een Integrated Management System
doorstaan en de ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 en ISO
14001:2015-certificeringen ontvangen. Deze internationale standaarden
richten zich op de beste gegevensbescherming, privacy, kwaliteit,
milieuprestaties, gezondheid en veiligheid op het werk.

AMSTERDAM, 21 juli 2022 — EVBox kondigt de succesvolle afronding aan van de audit

voor een Integrated Management System. ISO 27001 is gebaseerd op kwaliteitsbeheerprincipes

die ervoor zorgen dat klanten en gebruikers de best mogelijke veiligheid, gegevensbescherming,

privacy, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit ervaren.
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EVBox voldoet aan de hoogste industriestandaarden

EVBox ontving onlangs de ISO 27001:2013-certificering, welke de hoogste standaarden op het

gebied van beveiliging, gegevensbescherming, privacy, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en

kwaliteit garandeert.

De ISO 9001:2015-, ISO 14001:2015- en ISO 45001:2018-certificeringen, die reeds werden

aangekondigd in 2021, zijn eveneens vernieuwd en met succes uitgebreid naar onze fabriek in

Bordeaux. Ook zijn onze processen aangaande de Cloud en Mobile Engineering (Everon) hierin

meegenomen. Deze certificeringen zijn een uiteenzetting van de internationale standaarden

voor de beste prestaties inzake kwaliteit, milieu en arbeidsgerelateerde veiligheid en

gezondheid.
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OVER EVBOX

EVBox 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 maakt elektrisch rijden
voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan residentiële en commerciële laadstations,
(ultra)snelladers en schaalbare laadbeheersoftware. Het bedrijf verscheepte reeds meer dan 400.000
laadpunten naar klanten en partners en verwerkt ruim 1,4 miljoen laadtransacties per maand op de EVBox
Everon-laadbeheersoftware. EVBox, gesteund door ENGIE, loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van
innovatieve laadtechnologieën vanuit meerdere kantoren, laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-
Amerika. 

"Heuglijk nieuws, want na maanden van voorbereiding, hard werken en een
succesvolle audit hebben we onze ISO 27001-certificering ook in ontvangst
mogen nemen. Evenals de vernieuwing van eerder ontvangen certificeringen,
als onderdeel van ons Integrated Management System. Deze mijlpaal is een
erkenning van onze robuuste bedrijfsprocessen en is voor onze klanten en
partners een bevestiging dat we over de verplichte procedures beschikken om
hoge kwaliteitsnormen en de veilige levering van onze diensten te kunnen
garanderen."
— Pierre Tarif (CIO van EVBox)

###

Over BSI 
Het British Standards Institution (BSI) is een geaccrediteerde registratie- en certificatie-

instelling die bevoegd is om audits uit te voeren en certificeringen te overhandigen aan

organisaties die voldoen aan de eisen van een internationale standaard (bijv. ISO 9001 of ISO

14001). Ga voor meer informatie naar www.bsigroup.nl.
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