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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
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Het kwaliteitsmanagementsysteem van: 

 

DeSeizoenen B.V. 

 
 

Gemertseweg 36, 5841 CE Oploo, Nederland 

 
 

 

en de toepassing daarvan voldoet aan de normen zoals neergelegd in 
 

 NEN-EN 15224:2017  

 

 
 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.  

 

 

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van 
toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.  

    

Huidige uitgiftedatum: 9 juli 2019 

Vervaldatum: 11 december 2021 

Certificaatnummer: 10204100 

 
 

Originele uitgiftedatum: 

EN 15224 – 7 december 2015 

 

 

 

Goedkeuringsnummer: EN 15224 – 0023610  

 

 

 
 

 

Scope: 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap 
en/of gedragsproblematiek vanuit een antroposofische inspiratie.  

 



 

Certificaataanhangsel 

Certificaatnummer: 10204100 
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Locatie Activiteiten 

 

DeSeizoenen B.V.  

Gemertseweg 36, 5841 CE Oploo, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 

 
 

De Corisberg  

Corisbergweg 1, 6416 HJ Heerlen, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 

 
 

Bronlaak  

Gemertseweg 36, 5841 CE Oploo, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 

 
 

Gennep  

Genneperweg 169, 5644 RS Eindhoven, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 

 
 

Overkempe  

Koekoeksweg 100, 8121 CS Olst, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 

 
 



 

Certificaataanhangsel 

Certificaatnummer: 10204100 
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Locatie Activiteiten 

Elivagar  

Koppelstraat 19, 6088 EM Roggel, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 
 

 

Helios  

Loverendale 10, 7207 PG Zutphen, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 
 

 

Verdandi  

Vrijenbergweg 24A, 7371 AA Loenen, Nederland 

NEN-EN 15224:2017 

Het ondersteunen en begeleiden van volwassenen 
met een verstandelijke beperking, meervoudige 
handicap en/of gedragsproblematiek vanuit een 
antroposofische inspiratie. 

 

 
 

 

  
   

  

 


