Certificaat
Certificering nummer: 791IFT+796-7019950-1-4
Grondslagen:

Omvang

Kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001:2015
Energiemanagementsysteem DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Bedrijf

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
D - 48291 Telgte

Geldigheid

Nevenvestigingen

Bepalingen m.b.t. nevenvestigingen

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Strasse 6, D-98617 Meiningen

Dit certificaat is in het kader van de
regeling nevenvestigingen toegekend. De hoofdvestiging (centrale)
draagt de verantwoording voor de
continuïteit en verdere ontwikkeling
van het kwaliteitsmanagementsysteem, alsmede voor het aansturen
van de centrale opdrachten.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Hessenweg 9, D-48157 Münster
Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemyslowa 1, PL-64-130 Rydzyna

De geldigheidsduur van het
certificaat bedraagt 3 jaar. Gedurende deze periode wordt de
firma door jaarlijks plaatsvindende audits gecontroleerd.
Het certificaat is slechts in combinatie met de bijbehorende
certificerings- en controleovereenkomst geldig.
Alle wijzigingen van de vereisten
voor de certificering dienen
onverwijld aan het ift-Q-Zert met
de vereiste bewijzen te worden
medegedeeld.
Aanwijzingen t.a.v. publicatie

Geldingsgebied

Distributie van :
- beslagen voor ramen, raamdeuren en deuren, ontwikkeld in Telgte en
geproduceerd in Telgte, Meiningen en Rydzyna
- veiligheidsvergrendelingen en afsluitinstallaties, ontwikkeld in Meiningen
en geproduceerd in Meiningen en Rydzyna
- mechanische en elektronische veiligheidsvoorzieningen, toegangscontrole en
time-management, ontwikkeld in Münster en geproduceerd in Münster en
Rydzyna
- elektronische beveiligingssystemen voor vluchtroutes, mechanische en
elektronische sluitcilinders, ontwikkeld en geproduceerd in Münster

Dit certificaat mag slechts ongewijzigd worden vermenigvuldigd.
De bepalingen van de "Algemene bepalingen voor de certificering van managementsystemen"
zijn van toepassing.
De onderneming is gerechtigd
om het "ift-gecertificeerd"symbool conform het iftsymbolenstatuut te gebruiken.

Grondslagen

QM17

Ve-Zer-5242-nl/ (01.05.2020)

Tijdens de certificeringsaudit werd het bewijs geleverd dat de onderneming en alle op
dit certificaat genoemde nevenvestigingen een managementsysteem conform de genoemde certificering hebben ingevoerd en toepast.
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