Certificaat
INFORMATIEBEVEILIGINGSMANAGEMENTSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2013
Hierbij verklaren wij dat:

WoningNet N.V.
Nesland 3
1382 MZ Weesp
Nederland

Certificaatnummer:

ISC 249

een informatiebeveiligingsmanagementsysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO/IEC 27001:2013 voor
het volgende toepassingsgebied:
WoningNet brengt vraag en aanbod op de woningmarkt samen met de diensten
woonruimtebemiddeling, onderzoek en advies, faciliteren van data-analyse, het ondersteunen
van woonconsumenten met behulp van het klantcontactcentrum en het leveren van service
management. Het Vierde Huis biedt gemeenten en corporaties ondersteuning bij
urgentieaanvragen, het verlenen van subsidies en vergunningen, het huisvesten van
bijzondere doelgroepen, en het laatste kansbeleid. Zoals vastgesteld door het management en
in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.2 d.d. 14-03-2022.
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Drs. Dave Hagenaars, Managing Director
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

Certificaatnummer:
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Locatie

Toepassingsgebied

WoningNet N.V.
Nesland 3
1382 MZ Weesp
Nederland

WoningNet brengt vraag en aanbod op de woningmarkt
samen met de diensten woonruimtebemiddeling, onderzoek
en advies, faciliteren van data-analyse, het ondersteunen van
woonconsumenten met behulp van het klantcontactcentrum
en het leveren van service management.

Stichting Het Vierde Huis
Van Houten Industriepark 25
1381 MZ Weesp
Nederland

Het Vierde Huis biedt gemeenten en corporaties
ondersteuning bij urgentieaanvragen, het verlenen van
subsidies en vergunningen, het huisvesten van bijzondere
doelgroepen, en het laatste kansbeleid.
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Dit certificaat heeft betrekking op het informatiebeveiligingssysteem van de gecertificeerde organisatie en niet op haar producten of diensten. Het certificaatnummer,
het beeldmerk van de certificatie-instelling en/of van de accreditatie-instelling mogen niet worden vermeld op producten of in productinformatie of
leveringsvoorwaarden voor diensten. Promotie materiaal, reclame uitingen of andere documenten die verwijzen naar het certificaat of het beeldmerk van de
certificatie-instantie, of de accreditatie-instantie, moeten overeenstemmen met de intentie van het certificaat of beeldmerk. Het certificaat geeft geen garantie dat de
gecertificeerde organisatie voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.
Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

