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C ertificaat Nr.: 

261409-2018-AQ-NLD-RvA 

Initiële certificatie datum: 

17 mei 2005 

Geldig: 

17  mei 2018 –  17 mei 2021 

 
Dit is ter bevestiging dat het management systeem van 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek (TNO) 
Anna van Buerenplein 1, 2595 DA  Den Haag, Nederland 
inclusief de locaties zoals vermeld op de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: 

ISO 9001:2015 
 
 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 
Het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis ter versterking  
van het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven en van de overheid. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Locatie Adres site Site Scope 
Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Oude Waalsdorperweg 63 
2597 AK Den Haag 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Westerduinweg 3 
1755 LE Petten 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Stieltjesweg 1 
2628 CK Delft 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Princetonlaan 6 
3584 CB Utrecht 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Leeghwaterstraat 46 
2628 CA Delft 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Lange Kleiweg 137 
2288 GJ Rijswijk 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Utrechtseweg 48 
3704 HE Zeist 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Schipholweg 77-89 
2613 ZL Leiden 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Kampweg 5 
3769 DE Soesterberg 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Automotive Campus 30 
5708 JZ Helmond 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

High Tech Campus 25 
5656 AE Eindhoven 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
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Locatie Adres site Site Scope 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

High Tech Campus 31 
5656 AE Eindhoven 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Eemsgolaan 3 
9727 DW Groningen 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Radarweg 60 
1043 NT Amsterdam 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

High Tech Campus 21 
5656 AE Eindhoven 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

De Lismortel 31 
5612 AR Eindhoven 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Ypenburgse Boslaan 2 
2496 ZA Den Haag 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Zernikedreef 9 
2333 CK Leiden 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Urmonderbaan 22 
6160 MD Geleen 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

2 Science Park Drive #02-07 
Tower A, Ascent Singapore 
Science Park I, 118222, 
Singapore  

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Pieter Calandweg 15 
2628 CP Delft 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Bakemastraat 97K 
2628 ZK Delft 
Nederland 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
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Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 

Qatar Science and 
Technology Park (QSTP), 
Office 361 & 362, 3rd floor, 
Innovation Center, Doha, 
Qatar 
 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 
 

Italiëstraat 46 
Oranjestad 
Aruba 
 

Het toepasbaar maken van 
wetenschappelijke kennis ter versterking 
van het innovatieve vermogen van het 
bedrijfsleven en van de overheid. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


