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Het managementsysteem van

Calandskaat 1

3316 EA Dordrecht, Nederland

is geauditeerd en gecertificeerd volgens de eisen van

ISO 9001:2015

Voor de volgende activiteiten

Het ontwerpen, installeren en onderhouden van brandbeheers- en

blussystemen,

Voor verdere toelichting over het toepassingsgebied van dit certificaat in relatie met de

lS0 9001 normeisen kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Dit certificaat is geldig van 18 juli2021tot en met 18iuli2024

. bl afdoende resultaten van opvolgingsbezoeken.

Uitgifte 5

Goedgekeurd door

lr. J. Weide

Certification Manager

SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,3208 LA Spijkenisse, Nethelands

r +31 (0)181 -693333 y4ryw.lgE-sqm

Gegelec F¡re Solutions B.V.

K. K.Ð

'%,

SGE

,, ',.''t
:i,a ,, ,.,:; à

NÑ
[/lû[llÏ SYS

HUA [ [55
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Att€ntion is drawn to the limitations ofliability, ¡ndemnifcaton andjurisdictional issues

established therein. Ihe authenlicity ofthis document may be verifed at
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alteration, forgery or fals¡fcatjon ofthe content or appeãance ofthis document ¡s unlawfül and

ofienders may b€ prosecuted to the fullest extent of be law,



Cegelec Fire Solutions B.V
T.a.v, Dhr. A. Cok
Calandstraat 1

3316 EA Dordrecht

Spijkenisse, 14 juni 2021

Betreft: Systeemcertificatie - Dossier NUKBO 71220510

Beste heer Cok,

Hartelijk gefeliciteerd met de continuering van het ISO 9001:2015 certificaat!

Het doet ons plezier u te informeren dat de Certification Manager van SGS CBE heeft besloten om het
ISO 9001:2015 certificaat aan uw bedrijf toe te kennen.

Het certificaat is geldig van 1810712021 tot 1810712024. ln de bijlage vindt u het originele certificaat.

Wellicht ten overvloede, willen wij u herinneren aan de wedezijdse verplichtingen zoals voozien in de
offerte en in de (Aanvullende) Algemene Voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik
van het certificaat en het certificatiemerk.

Wrjwensen u veel succes met uw systeem

Met vriendelijke groet,
SGS Nederland B.V.

Jolanda Stillebroer
Jolanda. Sti I lebroer@sgs. com

Biilasen: Certificaat nr. NL1 2/81 8287 1 46
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SGS Nederland B.V MalledijklS B0.Box200 32004E Spûkenisse TheNelherlands t+31{0)181693333 l+31{0}181623566 wwwsgs.c0m

R.C. Hotterdam No. 24226722 Memb6roltheSGS Group

All 0rdsrs 6re oxecuted only in sccordance with ths latostvqrsion of our condit¡ons f¡l8d atlho RottBrdam Distr¡ct Courtor tho Gensrsl Cargo Suruey and
lnspection Condit¡ons, last vers¡on, Iiled at th6 Bonsrdam D¡str¡ct Court and atthe Chambêr of Commerce ¡n Rotterd¡n. Upoo requost the cond¡ti0ns wi¡l be sont t0 y0u, p.'ll1


