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C ertificaat Nr.: 
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Initiële certificatie datum: 

19 oktober 2012 

Geldig: 

01  november 2018 - 19 oktober 2021 

 
Dit is ter bevestiging dat het management systeem van 

Fluiconnecto B.V. 
Industrieterrein Stormpolder, Van der Giessenweg 7-9, 2921 LP, Krimpen a/d Ijssel, 
Nederland 
en de locaties zoals vermeld in de Bijlage bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: 

ISO 9001:2015 
 
 
Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 
Het samenstellen en bewerken van slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de service hierop. Deze service wordt zowel 
vanuit onze service punten als op locatie aangeboden, op elk tijdstip. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Fluiconnecto B.V. 
De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 

Locatie Adres site Site Scope 
Fluiconnecto B.V. Industrieterrein De Hurk,  

Hastelweg 246, 5652 CN,  
Eindhoven, Nederland 

Het samenstellen en bewerken van 
slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de 
service hierop. Deze service wordt 
zowel vanuit onze service punten als op 
locatie aangeboden, op elk tijdstip. 

Fluiconnecto B.V. Industrieterrein Hemrik,  
Ceresweg 1, 8938 BG,  
Leeuwarden, Nederland 

Het samenstellen en bewerken van 
slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de 
service hierop. Deze service wordt 
zowel vanuit onze service punten als op 
locatie aangeboden, op elk tijdstip. 

Fluiconnecto B.V. Industrieterrein Nijverwaard, 
Lelystraat 51, 3364 AH,  
Sliedrecht, Nederland 

Het samenstellen en bewerken van 
slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de 
service hierop. Deze service wordt 
zowel vanuit onze service punten als op 
locatie aangeboden, op elk tijdstip. 

Fluiconnecto B.V. Industrieterrein Stormpolder,  
Van der Giessenweg 7-9, 2921 LP, 
Krimpen a/d Ijssel, Nederland 

Het samenstellen en bewerken van 
slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de 
service hierop. Deze service wordt 
zowel vanuit onze service punten als op 
locatie aangeboden, op elk tijdstip. 

Fluiconnecto B.V. Industrieterrein Beverkoog, 
Berenkoog 42d, 1822 BJ,  
Alkmaar, Nederland 

Het samenstellen en bewerken van 
slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de 
service hierop. Deze service wordt 
zowel vanuit onze service punten als op 
locatie aangeboden, op elk tijdstip. 

Fluiconnecto N.V. Mechelsesteenweg 287b, 1800, 
Vilvoorde, Belgium 

Het samenstellen en bewerken van 
slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de 
service hierop. Deze service wordt 
zowel vanuit onze service punten als op 
locatie aangeboden, op elk tijdstip. 

Fluiconnecto N.V. Noorderlaan 97A, 2030,  
Antwerpen, Belgium 

Het samenstellen en bewerken van 
slangassemblages, slangen en 
leidingcomponenten, alsmede de 
service hierop. Deze service wordt 
zowel vanuit onze service punten als op 
locatie aangeboden, op elk tijdstip. 

 

 
 

 


