Dit is een vertaling van certificaat BE18/819943206
Het management systeem van

Liantis Externe Dienst voor
Preventie en Bescherming op
het werk vzw
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België

Is geauditeerd en gecertificeerd in overeenstemming met de vereisten van

ISO 9001:2015
Voor de volgende activiteiten
Het vervullen van alle opdrachten als externe dienst voor preventie en bescherming in het
Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor alle sectoren; evenals alle andere
welzijns- en preventieactiviteiten die er onmiddellijk verband mee houden zoals opleidingen,
begeleiding en advies.

Dit certificaat is geldig van 04 augustus 2022 tot 03 augustus 2025 en blijft geldig op basis van gunstige
opvolgingsaudits.
Dit certificaat
is geldig van
tot04
03augustus
augustus2004.
2025 en blijft geldig op basis van gunstige opvolgingsaudits.
Versie
5. Gecertificeerd
sinds
Gecertificeerde activiteiten uitgevoerd door aanvullende sites die op de volgende pagina's worden vermeld.
Organisatie gecertificeerd sinds 30 december 1899 en gecertificeerd door SGS sinds 04 augustus 2004.
Getekend door:

SGS België NV
SGS House Noorderlaan 87 2030 Antwerp België
t +32 (0)3 545-48-48 - www.sgs.com

This document is an authentic electronic certificate for Client’ business purposes use only. Printed
version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is
issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms
and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional
clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery
or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.
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Dit is een vertaling van certificaat BE18/819943206, vervolg

Liantisen
Liantis Externe Dienst voor Preventie
Bescherming op het werk vzw Externe
Dienst
ISO 9001:2015
voor
Versie 5
Preventi
Locaties
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België
e en
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, België
Bescher
Lindendreef 9, 8630 Veurne, België
ming op
Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt, België
het werk
Rue des Carrières 202 A, 6010 Couillet, België
vzw
Gewerbestrasse 9, 4700 Eupen, België
Atealaan 25, Herenthout, 2270, België
Ovenstraat 5, 8800 Roeselare, België
Korte Keppestraat 9, 9320 Erembodegem, België
Zuidstraat 18, 8820 Torhout, België
Rue Mabîme 58, 4432 Alleur, België
Maarschalk Fochlaan 34, 8900 Ieper, België
Rijksweg 9, 2870 Puurs-Sint-Amands, België
Place des Jardins de Baseilles 4 (bus 11), 5101 Erpent, België
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Liantis Externe Dienst voor
Preventie en Bescherming op
het werk vzw
ISO 9001:2015
Nadine Crappéstraat 1, 9000 Gent, België
Dirk Martensstraat 26, 8200 Brugge, België
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