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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Mediwet vzw
Opvoedingstraat 143, 9000 Gent, België

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0019645

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde 
locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Het vervullen van de opdrachten van een externe dienst voor preventie en bescherming op de werkplaats en andere 
preventieactiviteiten en opleidingen die er onmiddellijk verband mee houden, zoals bepaald door de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten.
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Locatie Activiteiten

Opvoedingstraat 143, 9000 Gent, België
ISO 9001:2015
Het vervullen van de opdrachten van een externe dienst 
voor preventie en bescherming op de werkplaats en 
andere preventieactiviteiten en opleidingen die er 
onmiddellijk verband mee houden, zoals bepaald door de
wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn 
uitvoeringsbesluiten.

Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen, België
ISO 9001:2015
Het vervullen van de opdrachten van een externe dienst 
voor preventie en bescherming op de werkplaats en 
andere preventieactiviteiten en opleidingen die er 
onmiddellijk verband mee houden, zoals bepaald door de
wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn 
uitvoeringsbesluiten.

 

 


