C ertificaat N r.:
6 1 1 83-2009-AQ -BEL- RvA

I nitiële certificatie datum:
2 1 dec ember 2 0 00

G eldig:
2 6 april 2 0 18 - 2 6 april 2021

Dit is ter bevestiging dat het management systeem van

H.C.I. nv Industriële dienstverlening
Scheldelaan 417, 2030 Antwerpen, België
en de locaties zoals vermeld in de Bijlage bij dit certificaat

voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm:

ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Industriële dienstverlening waaronder: hogedrukreiniging,
hogedrukkoudsnijden, reiniging van rioleringen, werken met
drukvacuümwagens, reiniging met toevoeging van preparaten, preserveren,
passiveren & druktesten van leidingen & installaties, reinigingsactiviteiten bij
stilstanden, dumpen en vullen van reactoren, werken in normale, in toxische
en zuurstofarme of geïnertiseerde atmosferen, erkende ophaling van
afvalstoffen (ADR), chemisch technisch reinigen en interventies bij
milieucalamiteiten.

P laats en datum:
A ntwerpen, 8 mei 2018

V oor het kantoor van afgifte:
DNV GL - Business A ssurance
A tlantic House, Noorderlaan 147, 2030,
A ntwerpen, België

J.H.C.N. van Gijlswijk
M anagement Representative

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NEDERLAND. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com

C ertificaat N r.: 6 1 183-2009-AQ -BEL- RvA
P laats en datum: A ntwerpen, 8 mei 2 0 18

Bijlage bij Certificaat
H.C.I. nv Industriële dienstverlening
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd:

Locatie

Adres site

Site Scope

C omma NV
61183C C3-2009-AQ-BEL-RvA

Scheldelaan 417, 2030, Antwerpen,
België

Beheer van hoofdkantoor, magazijn,
technische dienst en personeel van HCI.

H.C .I. Industrial Services bv
61183C C2-2009-AQ-BEL-RvA

Lange Reksestraat 16, AZ 4538
Terneuzen, Nederland

Industriële dienstverlening waaronder:
hogedrukreiniging, hogedrukkoudsnijden,
reiniging van rioleringen, werken met
drukvacuümwagens, reiniging met
toevoeging van preparaten, preserveren,
passiveren & druktesten van leidingen &
installaties, reinigingsactiviteiten bij
stilstanden, dumpen en vullen van
reactoren, werken in normale, in toxische
en zuurstofarme of geïnertiseerde
atmosferen, erkende ophaling van
afvalstoffen (ADR), chemisch technisch
reinigen en interventies bij
milieucalamiteiten.

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat.
GEACCREDITEERDE ORGANISATIE: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NE DERLAND. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com
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