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Het managementsysteem van

Visser & Smit Hanab nv
Langerbruggekaai 3
9000 Gent, Belgiê
ls geauditeerd en gecertificeerd in overeenstemming metde vereisten van
.:_:
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ISO 900 1:201 5
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Voor de volgende activiteiten

Het ontwerpen, fabriceren, installeren, onderhouden en beheren van
pijpleidingen, toevoer- en distributieleidingen met huisaansluitingen,
brandwaterleidingen, warmwaterleidingen, collectoren en rioolleidingen,
hoogspannings-, middenspannings-, laagspannings-, industriële- en
telecommunicatiekabels, doorpersingen en horizontaal gestuurde boringen,
waterzuiveringsinstallaties, drinkwater- en proceswaterbereldlng,
elektromechanische uitrustingen, milieu- en zwembadtechnologie,
multidisciplinaire en industriële installaties voor winning, behandeling,
productie en transport van o.a. water, gas, olie, (petro)chemische stoffen,
elektriciteit, bluswater, warmwater, stoom, afual voor energieopwekking,
alsmede railinfrastructuur, wegeniswerken en civiele en waterbouwkundige
werken.
Dit certiÍicaat is geldig van 2610512019 tot 25/05/2022 en bhtft
geldig op basis van gunstige opvolgingsaudits.
Uitgave'1 0. GecertiÍiceerd sinds 2610312004.
Hercertificatie ten laatste op 2510412022.
Dit is een multi-locatie cedificatie.
Meer details over bijkomende locaties zijn opgenomen op volgende pagina.
Goedgekeurd door

Pjeter Weterings
Cedification Manager
SGS Belgium NV

SGSHouse NoorderlaanBT 2030Antwerp Belgium
t +32 (0)3 545"48-48 f +32 (0)3 5454849 www.sgs.com
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Ditd0eum6ntlg uitg€gevên doorde oÍgeisrtê ondêÍ b€ding vê0 hasAgemè0€
Voomaaden vooÍ haar CÊdiÍrcáta dlen8tveíoning, tonij and€G
ov€rsngekomgo, zijn dezs toegilkeliik via
ww.sgs.c0m/l€rm-and-conditons-hÍn. De aandacht wqdt gevstigd op de
b€psíkrng van aanspÍek€lijkheid. de schadeveÍgoodng- en
kan mlden
b€voegdheidsh{eslss De Íechtsg€ldigheid van dit
geveíifiesd op nlp:/^rw.sgs.corÍy'en/eíiÍed.clienls-aÉpÍoducis/csÍfÍe$
cliontdlÍctory ledere nlol.geartorisesdê wljdging oí vBruelslng vàn dg inhoud
oÍ het uitèífijt van dit documonl is onrechÍnadg en oEltr€des kmmn u,oÍder
veilolgd in de tuimb ln van dè wet.
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Uitgave 10

Gedetailleerd toepassingsgebied

Het ontwerpen, fabriceren, installeren, onderhouden en beheren van pijpleidingen,

toevoer- en distributieleidingen met huisaansluitingen, brandwaterleidingen,
warmwaterleidingen, collectoren en rioolleidingen, hoogspannings',
middenspannings-, laagspannings-, industriële- en telecommunicatiekabels,
doorpersingen en horizontaalgestuurde boringen, watenuiveringsinstallaties,
drinkwater- en proceswaterbereiding, elektromechanische uitrustingen, milieu' en
zwembadtechnologie, multidiscíplinaire en industrÍële installaties voor winning,
behandeling, productie en transpoÉ van o.a. water, gas, olie, (petro)chemische
stoffen, elektriciteit, bluswater, warmwater, stoom, afval voor energieopwekking,
alsmede railinfrastructuur, wegeniswerken en civiele en waterbouwkundige
werken.
Bijkomênde locaties

Kluizenhof
91

I

70 Sint-Gillis-Waas, België

Accredilation Number
oo5
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