
 

 

Dit certificaat met nummer DGT2020110301 is uitgegeven voor het 

managementsysteem van: 

 

Therapieland B.V. 
Vestigingsadres:  Nieuwendammerdijk 528a, 1023 BX te Amsterdam 

 

Voldoet aan de eisen gesteld in de Informatie Beveiliging Management 

Systeem norm:  

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 

Voor het toepassingsgebied: Het beveiligen van informatie in relatie tot het 

ontwikkelen en aanbieden van de online platformen van Therapieland met 

applicaties voor psychologische ondersteuning die toegankelijk is voor 

gebruikers die kunnen inloggen met hun persoonlijke account, het verzorgen 

van de implementatie bij de afnemer, en het leveren van helpdesk & support, 

in overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid. 

In overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid versie 1.0 

van 1 september 2020.  

 
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met 
hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde locaties met betrekking tot dit 

certificaat vermeld zijn. 
 

Dit certificaat is geldig vanaf: Dit certificaat is geldig tot: 

3 november 2020   3 november 2023  

 

Datum eerste certificaat:  Dit certificaat vervangt nr: 

3 november 2017   DGT2019110301 

 

 
Marco Bijl 

DigiTrust B.V.  

 

  

DigiTrust B.V.: Jean Monnetpark 11 - 7336 BA Apeldoorn - Nederland 

Telefoon 088-22 45 600 - info@digitrust.nl - www.digitrust.nl - KvK 59396822 

Deze afgifte is uitgevoerd in overeenstemming met en binnen de procedures van DigiTrust zoals ook bekend bij en 

gecontroleerd door de RvA. Dit certificaat is elektronisch uitgegeven, het is en blijft eigendom van DigiTrust. Het valt 

daarom onder en is gebonden aan de uitgifte condities van het contract. 
Certificaten kunnen worden gevalideerd via de QR-code.             Pagina 1 van 2 

 

 



 

 

Behorende bij het certificaat met registratienummer: DGT2020110301 

Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van: Therapieland B.V. 

 

Locaties en geregistreerde activiteiten 

_______________________________________________________________ 

 

Nieuwendammerdijk 528a, 1023 BX te Amsterdam 

Het beveiligen van informatie in relatie tot het ontwikkelen en aanbieden van 

de online platformen van Therapieland met applicaties voor psychologische 

ondersteuning die toegankelijk is voor gebruikers die kunnen inloggen met hun 

persoonlijke account, het verzorgen van de implementatie bij de afnemer, en 

het leveren van helpdesk & support, in overeenstemming met de verklaring 

van toepasselijkheid. 

 

Nieuwendammerdijk 530d, 1023 BX te Amsterdam 

Het beveiligen van informatie in relatie tot het ontwikkelen en aanbieden van 

de online platformen van Therapieland met applicaties voor psychologische 

ondersteuning die toegankelijk is voor gebruikers die kunnen inloggen met hun 

persoonlijke account, het verzorgen van de implementatie bij de afnemer, en 

het leveren van helpdesk & support, in overeenstemming met de verklaring 

van toepasselijkheid. 

 

Nieuwendammerdijk 526 M4, M5, 1023 BX te Amsterdam 

Het beveiligen van informatie in relatie tot het ontwikkelen en aanbieden van 

de online platformen van Therapieland met applicaties voor psychologische 

ondersteuning die toegankelijk is voor gebruikers die kunnen inloggen met hun 

persoonlijke account, het verzorgen van de implementatie bij de afnemer, en 

het leveren van helpdesk & support, in overeenstemming met de verklaring 

van toepasselijkheid. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit certificaat is geldig vanaf: Dit certificaat is geldig tot: 

19 december 2018   19 december 2021  

 

DigiTrust B.V.: Jean Monnetpark 11 - 7336 BA Apeldoorn - Nederland 

Telefoon 088-22 45 600 - info@digitrust.nl - www.digitrust.nl - KvK 59396822 

Deze afgifte is uitgevoerd in overeenstemming met en binnen de procedures van DigiTrust zoals ook bekend bij en 
gecontroleerd door de RvA. Dit certificaat is elektronisch uitgegeven, het is en blijft eigendom van DigiTrust. Het valt 

daarom onder en is gebonden aan de uitgifte condities van het contract. 

Certificaten kunnen worden gevalideerd via de QR-code.             Pagina 2 van 2 


