
Certificaat
KWALITEITSSYSTEEM - ISO 9001:2015

Hierbij verklaren wij dat: Baetsen Deelnemingen BV
Locht 100
5504 RP Veldhoven
Nederland

Certificaatnummer: QSC 654
een kwaliteitssysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015 voor het volgende
toepassingsgebied:

Het plaatsen en transporteren van containers in alle soorten en maten ten behoeve van het
inzamelen en transporteren van afvalstromen.
Het uitvoeren van verticaal transport m.b.t. mobiele kranen, vaste kranen en industriële
verhuizingen.
Het transporteren van lange, zware, brede en / of hoge ladingen en het ter plaatse laden en
lossen van deze ladingen.
Het recyclen en bewerken van afvalstromen tot nieuwe producten en grondstoffen.
Het door middel van slopen verkrijgen van recyclebare grondstoffen en deze verhandelen als
bouwstoffen.
Het keuren, onderhouden en repareren van de wagen- en machinepark van de Baetsen Groep.
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.

BSI Group The Netherlands B.V.
John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=QSC+654&ReIssueDate=30%2f04%2f2019&Template=cemea_nl
http://www.bsigroup.nl/nl/Audits-en-ISO-certificering/Overzicht-bedrijven


Baetsen Deelnemingen BV
Locht 100
5504 RP Veldhoven
Nederland

Het plaatsen en transporteren van containers in alle soorten
en maten ten behoeve van het inzamelen en transporteren
van afvalstromen.
Het uitvoeren van verticaal transport m.b.t. mobiele kranen,
vaste kranen en industriële verhuizingen.
Het transporteren van lange, zware, brede en / of hoge
ladingen en het ter plaatse laden en lossen van deze
ladingen.
Het recyclen en bewerken van afvalstromen tot nieuwe
producten en grondstoffen.
Het door middel van slopen verkrijgen van recyclebare
grondstoffen en deze verhandelen als bouwstoffen.
Het keuren, onderhouden en repareren van de wagen- en
machinepark van de Baetsen Groep.

Baetsen Containers BV
Ekkersrijt 9004
5692 KA Son
Nederland

Het plaatsen en transporteren van containers in alle soorten
en maten ten behoeve van het inzamelen en transporteren
van afvalstromen.

Baetsen Kraanverhuur BV
Locht 100
5504 RP Veldhoven
Nederland

Het uitvoeren van verticaal transport m.b.t. mobiele kranen
en industriële verhuizingen.

Baetsen Internationaal Transport BV
Locht 100
5504 RP Veldhoven
Nederland

Het transporteren van lange, zware, brede en/of hoge
ladingen en het ter plaatse laden en lossen van deze
ladingen.

Baetsen Recycling BV
Locht 100
5504 RP Veldhoven
Nederland

Het recyclen en bewerken van afvalstromen tot nieuwe
producten en grondstoffen.

Baetsen Recycling Echt BV
Oude lakerweg 4
6101 AA Echt
Nederland

Het recyclen en bewerken van afvalstromen tot nieuwe
producten en grondstoffen.

Baetsen Recycling Son BV
Ekkersrijt 9004
5692 KA Son
Nederland

Het recyclen en bewerken van afvalstromen tot nieuwe
producten en grondstoffen.
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Baetsen Bouwstoffen BV
Locht 100
5504 RP Veldhoven
Nederland

Het door middel van slopen verkrijgen van recyclebare
grondstoffen en deze verhandelen als bouwstoffen.

Baetsen Garage BV
Locht 100
5504 RP Veldhoven
Nederland

Het keuren, onderhouden en repareren van de wagen- en
machinepark van de Baetsen Groep.
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