
NEN-EN-ISO 9001:2015
Op grond van onderzoek alsmede regelmatig door MPS-ECAS uitgevoerde controles voldoet het door:

Kapiteyn beheer b.v.

Klantnummer: 267

Middenweg 65 A

1764 KM  BREEZAND

NEDERLAND

Beperkt tot de volgende werkmaatschappijen:
Kapiteyn b.v.

Captain breeding b.v.
Kapiteyn horticulture b.v.

Kapiteyn breeding b.v.
Kapiteyn captain calla b.v.

Gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan aan de eisen zoals vastgesteld in: 
NEN-EN-ISO 9001:2015

voor het toepassingsgebied/scope:

Het uitgeven van licenties voor bolgewassen, knolgewassen en vaste planten. Het inkopen, opslaan, 

prepareren, telen, veredelen, verpakken en verzenden van bolgewassen, knolgewassen en vaste planten voor 

verkoop aan professionele kwekers, handelaren en retail in binnen- en buitenland voor het product 

Calla (Zantedeschia) in het bijzonder. Assemblage plus verzending.
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Postbus 114

2678 ZJ  De Lier

Nederland

Dit certificaat is afgegeven conform het Certificatie Reglement van MPS-ECAS. Openbaarmaking

van dit certificaat is toegestaan. Dit certificaat blijft eigendom van MPS-ECAS en dient na

beëindiging van de certificatieovereenkomst aan MPS-ECAS ter beschikking te worden gesteld.

Certificaatnummer: Cer-08718-2020

Certificaat geldig tot en met: 09-05-2023

Datum afgifte/goedkeuring certificaat: 01-12-2020

Ing. C. Maas, Manager Auditing



Annex voor Kapiteyn beheer b.v. 

Bij certificaatnummer: Cer-08718-2020 

Certificaat geldig tot en met: 9-5-2023 

Datum uitgifte: 1-12-2020 

Naam locatie en adres Scope 

Kapiteyn b.v. 

Middenweg 65 A, 1764 KM BREEZAND 

Het inkopen, opslaan, verpakken en verzenden 

van bolgewassen, knolgewassen en vaste 

planten voor verkoop aan professionele kwekers 

en retail in binnen- en buitenland. 

Kapiteyn b.v.  

Molenveld 9, 1777 HH HIPPOLYTUSHOEF 
Assemblage plus verzending. 

Kapiteyn captain calla b.v. 

Kruisweg 24, 1761 LJ ANNA PAULOWNA 

Het inkopen, opslaan, prepareren, verpakken en 

verzenden van Calla (Zantedeschia) voor 

verkoop aan professionele kwekers  en 

handelaren in binnen- en buitenland. 

Kapiteyn breeding b.v. 

Kruisweg 24, 1761 LJ ANNA PAULOWNA 

Het veredelen van bolgewassen, knolgewassen 

en vaste planten. 

Kapiteyn horticulture b.v. 

Grasweg 38, 1761 LJ ANNA PAULOWNA 

Het telen van bolgewassen, knolgewassen en 

vaste planten. 

Captain breeding b.v. 

Kruisweg 24, 1761 LJ ANNA PAULOWNA 

Het uitgeven van licenties voor bolgewassen, 

knolgewassen en vaste planten. 
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