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Hierbij verklaren wij dat:

N.V. Empatec
Tingieterstraat 1
8601 WJ Sneek
Nederland

Certificaatnummer:

FM 494858

een kwaliteitssysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008 voor het volgende
toepassingsgebied:
Het maken van meubels, leermiddelen, speeltoestellen en diverse overige houten producten.
Het uitvoeren van loonwerk. Het in-, her- of ompakken van goederen van derden. Het maken
en/of monteren van onderdelen voor diverse producten met een beperkt volume. Het
produceren van producten uit metaalplaat. Het produceren en verhandelen van
proefwerkstukken voor lascursussen en - examens.
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
British Standards Institution is een Royal Charter.
BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom.
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Locatie

Toepassingsgebied

N.V. Empatec
Tingieterstraat 1
8601 WJ Sneek
Nederland

Het produceren van producten uit metaalplaat. Het
produceren en verhandelen van proefwerkstukken voor
lascursussen en – examens. Het in-, her- of ompakken van
goederen van derden. Het maken en/of monteren van
onderdelen voor diverse producten met een beperkt volume.

N.V. Empatec
De Roede 1
8801 RC Franeker
Nederland

Het maken van meubels, leermiddelen, speeltoestellen en
diverse overige houten producten. Het uitvoeren van
loonwerk. Het in-, her- of ompakken van goederen van
derden. Het maken en/of monteren van onderdelen voor
diverse producten met een beperkt volume.
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
British Standards Institution is een Royal Charter.
BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom.

