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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Vecom Group B.V.
Mozartlaan 3, 3144 NA Maassluis, Nederland

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

ISO 14001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 0022065

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:

De behandeling van metaaloppervlakken van industriële installaties, apparaten en onderdelen bij Vecom. Chemisch technisch 
reinigen van industriële installaties op locatie.
De verkoop vanuit voorraad van vloeibare middelen voor oppervlaktebehandeling- en onderhoud.
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Locatie Activiteiten

Mozartlaan 3, 3144 NA Maassluis, Nederland
ISO 14001:2015
De behandeling van metaaloppervlakken van industriële 
installaties, apparaten en onderdelen bij Vecom. 
Chemisch technisch reinigen van industriële installaties 
op locatie.
De verkoop vanuit voorraad van vloeibare middelen voor 
oppervlaktebehandeling- en onderhoud.

Vecom Metal Treatment B.V.
Kopersteden 70, 7547 TK Enschede, Nederland

ISO 14001:2015
De behandeling van metaaloppervlakken van industriële 
installaties, apparaten en onderdelen bij Vecom. 
Chemisch technisch reinigen van industriële installaties 
op locatie.
De verkoop vanuit voorraad van vloeibare middelen voor 
oppervlaktebehandeling- en onderhoud.

Vecom Metal Treatment B.V.
Mozartlaan 3, 3144 NA Maassluis, Nederland

ISO 14001:2015
De behandeling van metaaloppervlakken van industriële 
installaties, apparaten en onderdelen bij Vecom. 
Chemisch technisch reinigen van industriële installaties 
op locatie.
De verkoop vanuit voorraad van vloeibare middelen voor 
oppervlaktebehandeling- en onderhoud.

Vecom Industrial Services
Mozartlaan 3, 3144 NA Maassluis, Nederland

ISO 14001:2015
De behandeling van metaaloppervlakken van industriële 
installaties, apparaten en onderdelen bij Vecom. 
Chemisch technisch reinigen van industriële installaties 
op locatie.
De verkoop vanuit voorraad van vloeibare middelen voor 
oppervlaktebehandeling- en onderhoud.

Vecom N.V.
Ter Stratenweg 7/B, 2520 Ranst, België

ISO 14001:2015
De behandeling van metaaloppervlakken van industriële 
installaties, apparaten en onderdelen bij Vecom. 
Chemisch technisch reinigen van industriële installaties 
op locatie.
De verkoop vanuit voorraad van vloeibare middelen voor 
oppervlaktebehandeling- en onderhoud.
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Locatie Activiteiten

Vecom Metal Treatment B.V.
Ter Stratenweg 7/B, 2520 Ranst, België

ISO 14001:2015
De behandeling van metaaloppervlakken van industriële 
installaties, apparaten en onderdelen bij Vecom. 
Chemisch technisch reinigen van industriële installaties 
op locatie.
De verkoop vanuit voorraad van vloeibare middelen voor 
oppervlaktebehandeling- en onderhoud.

 

 


