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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Omniform Group Beheer B.V.
Kelvinring 23, 2952 BG Alblasserdam, Nederland

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

ISO 9001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0023493

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:

Ontwerp-, advies-, en projectbureau voor engineering, tekenwerk, projectbegeleiding,berekeningen en advisering voor aanname en
uitvoering van opdrachten opprojectbasis binnen de civiele techniek, bouwkunde, elektrotechniek enwerktuigbouwkunde.Het 
uitzenden en detacheren van personeel binnen de civiele techniek, bouwkunde,elektrotechniek en werktuigbouwkunde.
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
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Locatie Activiteiten

Omniform Group Beheer B.V.
Kelvinring 23, 2952 BG Alblasserdam,
Nederland

ISO 9001:2015
Ontwerp-, advies-, en projectbureau voor engineering, 
tekenwerk, projectbegeleiding,berekeningen en 
advisering voor aanname en uitvoering van opdrachten 
opprojectbasis binnen de civiele techniek, bouwkunde, 
elektrotechniek enwerktuigbouwkunde.Het uitzenden en 
detacheren van personeel binnen de civiele techniek, 
bouwkunde,elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Omniform Engineering B.V.
Kelvinring 23, 2952 BG Alblasserdam,
Nederland

ISO 9001:2015
Ontwerp-, advies-, en projectbureau voor engineering, 
tekenwerk, projectbegeleiding,berekeningen en 
advisering voor aanname en uitvoering van opdrachten 
opprojectbasis binnen de civiele techniek, bouwkunde, 
elektrotechniek enwerktuigbouwkunde.Het uitzenden en 
detacheren van personeel binnen de civiele techniek, 
bouwkunde,elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Omniform Projects B.V.
Kelvinring 23, 2952 BG Alblasserdam,
Nederland

ISO 9001:2015
Ontwerp-, advies-, en projectbureau voor engineering, 
tekenwerk, projectbegeleiding,berekeningen en 
advisering voor aanname en uitvoering van opdrachten 
opprojectbasis binnen de civiele techniek, bouwkunde, 
elektrotechniek enwerktuigbouwkunde.Het uitzenden en 
detacheren van personeel binnen de civiele techniek, 
bouwkunde,elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Omniform Technical Solutions B.V.
Kelvinring 23, 2952 BG Alblasserdam,
Nederland

ISO 9001:2015
Ontwerp-, advies-, en projectbureau voor engineering, 
tekenwerk, projectbegeleiding,berekeningen en 
advisering voor aanname en uitvoering van opdrachten 
opprojectbasis binnen de civiele techniek, bouwkunde, 
elektrotechniek enwerktuigbouwkunde.Het uitzenden en 
detacheren van personeel binnen de civiele techniek, 
bouwkunde,elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

 

 


