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Is geauditeerd en gecertificeerd  in overeenstemming met de vereisten van
ISO 9001:2015
Voor de volgende activiteiten
De organisatie van aanwerving, opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en
adviesverstrekking in de gehele organisatie.
Het produceren, sorteren, recycleren, controleren, assembleren, monteren, afvullen en verpakken van commerciële en industriële
producten. Het postklaar maken van mailings.
Het produceren van metaal- en kunststofproducten.
Het onderhoud van private en openbare domeinen  met groen- en poetsdienst.

Dit certificaat is geldig vanaf 19 januari 2023 tot 18 januari 2026 en blijft geldig op basis van gunstige opvolgingsaudits.

Versie 5. Gecertificeerd sinds 19 januari 2014
Gecertificeerde activiteiten uitgevoerd door aanvullende sites die op de volgende pagina's worden vermeld.

Pieter Weterings
Certification Manager

Goedgekeurd door
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t +32 (0)3 545-48-48  - www.sgs.com
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Versie 5

Sites

Westlandia vzw
Zwaanhofweg 5, 8900 Ieper, Belgium
Westlandia vzw
Dehemlaan 1, 8900 Ieper, Belgium
Westlandia vzw
Rozendaalstraat 27, 8900 Ieper, Belgium
Westlandia vzw
Zwaanhofweg 2, 8900 Ieper, Belgium
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