
 

 

DigiTrust B.V. verklaart dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg van 

 

NiceDay Healthcare Nederland B.V. 
Lloydstraat 5, 3024 EA te Rotterdam 

 
 
VOLDOET AAN DE EISEN GESTELD IN: 

NEN 7510-1:2017+A1:2020 Informatiebeveiliging in de zorg – deel 1 

 

Managementsysteem voor het toepassingsgebied: Informatiebeveiliging gerelateerd aan alle  

R&D en data met betrekking tot de geestelijke gezondheid service NiceDay en zakelijke 

activiteiten van NiceDay Healthcare Nederland BV voor hun cliënten, ongeacht of NiceDay de 

verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is. De hosting van deze data wordt verzorgd 

door een externe partij. De reikwijdte van het informatiebeveiligingssysteem van NiceDay 

Healthcare Nederland BV omvat de bescherming van persoonsgegevens van (eind) gebruikers 

van NiceDay, persoonlijke en financiële gegevens van medewerkers van NiceDay en 

vertrouwelijke informatie van NiceDay, zowel fysiek als logisch, binnen en buiten de fysieke 

kantoorruimte, 

conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 7, 16/03/2021, waarin is gespecificeerd 

welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er bestaan met 

zorginstellingen. 

 
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. 

 

CERTIFICAATNUMMER DIT CERTIFICAAT VERVANGT NUMMER 
DGTN2021043001 DGTN2020050201 

 
 

INITIËLE CERTIFICATIE GELDIGHEIDSDUUR 
13/12/2018 30/04/2021 – 02/05/2023 

 
NAMENS 
  

   

M.C. 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: DGTN2021043001 

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg van: NiceDay Healthcare 

Nederland B.V. 

 

Locaties en geregistreerde activiteiten 

____________________________________________________________________________ 

 

LLOYDSTRAAT 5, 3024 EA TE ROTTERDAM 

Informatiebeveiliging gerelateerd aan alle  R&D en data met betrekking tot de geestelijke 

gezondheid service NiceDay en zakelijke activiteiten van NiceDay Healthcare Nederland BV 

voor hun cliënten, ongeacht of NiceDay de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker is. 

De hosting van deze data wordt verzorgd door een externe partij. De reikwijdte van het 

informatiebeveiligingssysteem van NiceDay Healthcare Nederland BV omvat de bescherming 

van persoonsgegevens van (eind) gebruikers van NiceDay, persoonlijke en financiële 

gegevens van medewerkers van NiceDay en vertrouwelijke informatie van NiceDay, zowel 

fysiek als logisch, binnen en buiten de fysieke kantoorruimte, 

conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 7, 16/03/2021, waarin is gespecificeerd 

welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er bestaan met 

zorginstellingen. 

 

JL. JURANG NO.51, PASTEUR, KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40161, INDONESIË 
Informatiebeveiliging gerelateerd aan alle software ontwikkelingsactiviteiten voor NiceDay 

gerelateerd aan de NiceDay Healthcare Nederland geestelijke gezondheid service, 

conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 7, 16/03/2021, waarin is gespecificeerd 

welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er bestaan met 

zorginstellingen. 
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