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Intermail gecertificeerd voor ISO 27001 

 

 
(vlnr) Gert Jr. en Jeroen Rothert, Dennis van der Pol en Armin Kleiss. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Intermail in Nieuw-Vennep is recent gecertificeerd voor ISO 27001 (informatiebeveiliging). ‘Dat is hét 

bewijs dat vertrouwelijke en ‘klantgevoelige’ informatie bij Intermail in vertrouwde handen is’, zegt 

commercieel directeur Armin Kleiss. ‘Vanuit de markt wordt steeds vaker gevraagd naar het ISO 

27001 certificaat. Bij financiële instellingen wordt dit zelfs meer en meer geëist. Het veilig omgaan 

met klantdata is in die wereld dé basis voor zaken doen. Die toegevoegde waarde kunnen wij bieden. 

In al onze processen is veiligheid geborgd’. Kwaliteitscoördinator Dennis van der Pol vult aan: 

‘Tegelijkertijd met het ISO 27001 certificeringtraject zijn ook onze kwaliteitsmanagement- en 

milieumanagementsystemen kritisch onder de loep genomen. Tijdens de certificering word je 

gedwongen goed naar je eigen organisatie te kijken. Daardoor ben je in staat om verbeterpunten 

door te voeren en bedrijfsprocessen verder aan te scherpen. Dat is allemaal goed gelukt. Onze ISO 

9001, 14001 en 27001 certificeringen voldoen aan de nieuwste normen. Daarmee zijn wij in het bezit 

van alle relevante ISO certificaten. Daar zijn we natuurlijk best trots op. Maar nog belangrijker: het is 

voor onze klanten dé garantie dat je met Intermail duurzaam en veilig zaken kunt doen’. 

  



Over Intermail 

 

Intermail ontzorgt en regelt voor klanten het totale mailtraject. Vanaf de voorbereiding tot en met 

het ter post bezorgen. Dat is het werkterrein waarin Intermail een actieve rol speelt. Kernactiviteiten 

zijn naast het adviseren en realiseren van het benodigde drukwerk o.a.: bestandverwerking, het 

kwalitatief hoogwaardig inkjetprinten in full color, snijden, vouwen en couverteren tot en met 

formaat C4 van eenvoudige tot hyper gepersonaliseerde documenten, het adresseren en 

(folie)verpakken van magazines, periodieken en tijdschriften. Intermail bestaat ruim 45 jaar en is 

uitgegroeid tot één van de grotere spelers op de Nederlandse direct- en transactiemail markt. 

Jaarlijks verwerkt Intermail voor klanten meer dan 200 miljoen mailpieces met een team van ruim 80 

mensen en vanuit twee locaties in Nieuw-Vennep. Intermail is gecertificeerd voor ISO 27001 

(Informatiebeveiliging), ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (Milieumanagement). 

 

Meer informatie: www.intermail.nl. 
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