CERTIFICAAT
Nummer: 162962-8938
Het managementsysteem van:

Roordink Bedrijfswagens Zwolle B.V.
Lichterweg 19
8042 PW Zwolle
en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO 9001:2015
Voor het toepassingsgebied:
- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte bedrijfswagens
- In- en verkoop van onderdelen, accessoires en materialen
- Inbouw en montage van onderdelen en accessoires
- Keuringen, reparatie en onderhoud van bedrijfswagens en getrokken materieel
- Regelen en afhandelen van schades
- Carrosserie op- en aanbouw
Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met certificaat: 162962
Dit certificaat is geldig tot:
Dit certificaat is geldig vanaf:

21 november 2023
21 november 2020

DEKRA Certification B.V.

j
B.T.M. Holtus
Directeur

E
R.C. Verhagen
Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.
* tegen deze certificeerbare norm / mogelijk door een andere Certificatie-instelling

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem Postbus 5185, 6802 ED Arnhem, Nederland
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.nl Handelsregister 09085396

CERTIFICAAT
Nummer: 162962-8943
Het managementsysteem van:

Roordink Bedrijfswagens Coevorden B.V.
Van Leeuwenhoekweg 2
7741 LC Coevorden
en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO 9001:2015
Voor het toepassingsgebied:
- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte bedrijfswagens
- In- en verkoop van onderdelen, accessoires en materialen
- Inbouw en montage van onderdelen en accessoires
- Keuringen, reparatie en onderhoud van bedrijfswagens en getrokken materieel
- Regelen en afhandelen van schades
- Carrosserie op- en aanbouw
Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met certificaat: 162962
Dit certificaat is geldig tot:
Dit certificaat is geldig vanaf:

21 november 2023
21 november 2020

DEKRA Certification B.V.

j
B.T.M. Holtus
Directeur

E
R.C. Verhagen
Certificatie Manager

© Integrale publicatie van dit certificaat alsmede de bijbehorende rapporten is uitsluitend in hun geheel toegestaan.
* tegen deze certificeerbare norm / mogelijk door een andere Certificatie-instelling

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem Postbus 5185, 6802 ED Arnhem, Nederland
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-certification.nl Handelsregister 09085396

