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01. Managementsamenvatting

Dit bezoek was om vast te stellen of het managementsysteem van Schwartzmans B.V. voldoet aan de eisen uit de
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, zoals uitgevoerd conform het auditplan. Het resultaat van de audit is hieronder
vastgelegd.

Op 19 april 2021 is een Surveillance Visit 2(SV-2) uitgevoerd bij Schwartzmans te Waalwijk. Het EMS en QMS is
getoetst tegen de vereisten van de ISO14001:2015 en de ISO9001:2015.
De audittijd is 1 mandag.

Bij aanvang van deze audit stonden er geen tekortkomingen open, er zijn tijdens deze SV-2 audit geen afwijkingen
geconstateerd.

Conclusie is dat beide certificaten kunnen worden gecontinueerd.

Het volgende bezoek is het focus bezoek en zal op 17 en 18 november 2021 worden uitgevoerd, hier is een
agenda voor vastgesteld en als bijlage bij deze rapportage gevoegd.
De hercertificering zal medio augustus / september 2022 worden uitgevoerd.

Continu verbeteren:
Tijdens deze audit is ingezoomd op de beheersing van processen binnen de afdelingen Inkoop, Logistiek en
Administratie. De risioc's zijn daar geborgd. De ICT infrastructuur ondersteunt de processen. Aanvullend hierop is
gezien dat tools zoals Power BI steeds meer inzicht verschaffen. De klant staat centraal, ook in het Corona jaar
2020 is het goed gelukt de klant te voorzien. De omzet is toegenomen en de klanttevredenheid is op een
voldoende niveau. Mbt duurzaamheid / milieu: er is geïnvesteerd in een eclectische bus waarbij de directie duidelijk
anticipeert op mogelijke verscherping van de toegang van binnensteden. Er is en blijft een duidelijk visie mbt de
begrenzing van het gebied dat wordt bediend en ook is helder hoe hard de organisatie wil groeien. De nadruk
wordt gelegd op het breder inzetbaar krijgen van de medewerkers, dit ter versterking van de continuïteit en de
algemene kennis.

Het systeem is voldoende effectief.

Assessmentresultaat:

Aandachtsgebieden voor het senior management:

geen.
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02. Assessmentconstateringen

Indien de eisen voor een specifieke norm afwijken van onderstaande algemene definitie dan prefereren de schema specifieke definities.

Major Nonconformity
De afwezigheid van, of het niet implementeren en onderhouden van één of meer managementsysteemelementen, of een situatie die, op basis van beschikbaar
objectief bewijs, kan resulteren in het ontstaan van gerede twijfel dat het management het volgende kan bereiken:het beleid, doelstellingen of publieke
toezeggingen van de organisatie; naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; overeenstemming geldende klanteneisen; overeenstemming vastgestelde
auditcriteria.

Minor Nonconformity
Een bevinding die wijst op een zwakte in het geïmplementeerde en onderhouden systeem, die geen significante impact heeft op de werking van het
managementsysteem of een risico vormt voor het behalen van systeemprestaties, maar wel geadresseerd moet worden om de toekomstige werking van het
systeem te borgen.

Assessmentcriteria
(paragraaf)

Referentienum
mer

DatumGradatie

Proces / AspectStatus

Locatie(s)

Tekortkoming

Bewijs

Voorgestelde correctie, corrigerende
maatregelen en termijn
Correctie

Oorzaakanalyse

Corrigerende maatregel

SluitingsdatumDe implementatie van genomen
maatregel(en) is door LR gecontroleerd
en beoordeeld.

Eis
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03. Assessmentsamenvatting

SV2

Aanwezigen tijdens de Openings- en Sluitingsvergadering:
De opening is om 09.00 uur en de sluiting om 16.00 uur uitgevoerd met:
Dhr. W. Schwartzmans

Inleiding:
Scope
In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en -machines, persoonlijke
beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, evenals reparatie en onderhoud van reinigingsmachines.

De scope is actueel per april 2021.

De audit is op locatie uitgevoerd.

De certificaatvevaldatum is 15 september 2022

Dit was een surveillance 2 audit, uitgevoerd op basis van de doelstellingen zoals eerder aan de klant meegedeeld.
De doelstellingen van het volgende bezoek, inclusief van toepassing zijnde bezoekspecifieke doelstellingen
(thema/focus), zijn bevestigd in het auditprogramma/plan, dat is bijgevoegd bij dit rapport.

Algemene doelstellingen voor dit bezoek:

Specifieke doelstelling voor dit bezoek:
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Eric DorenbosAssessor:Directie + InkoopAssessment van:

Auditee(s): William Schwartzmans (Directeur)
Joost de Gouw (Inkoop binnendienst)

Directie+ Inkoop

Informatiebronnen:
Het jaar 2020 is zeer goed verlopen, er is sprake van groei. Besproken is de aanwezigheid van 240 zonne-panelen
en het inzichtelijk hebben van de CO2. Informatie mbt CO2, wordt ook teruggebracht naar eenheden. Er is
overgegaan tot aanschaf van een elektrische bus (Citroen Jumper 100%). Warmtepompen zijn aanwezig. Het
bedrijf houdt vast aan het lokaal bedienen, hierdoor is de investering in de elektrische bus qua actieradius een
juiste investering. Voor de komende periode blijft de focus op het kunnen bedienen van de binnenstad. Hierin wordt
meegenomen de retourvracht als onderdeel cradle to cradle. Verder is geïnvesteerd in VR-bril.  Gezien in
planningssoftware (More Optimal), de ideeën / ontwikkelingen mbt route optimalisatie.

Informatiebronnen:
Inkoop binnendienst. Besproken het bestelproces. Beoordelen van leveranciers. Focus op juiste artikel en juiste
prijzen. Wijzigingen: afgelopen periode heeft Corona veel impact gehad op de inkoop. Er veel intern afgestemd om
eea goed te laten verlopen. Inkoop en verkoop (binnendienst) stemmen frequent af. Gezien op 19-4-2021 het
document Excel de Planning Inkoop. Besproken is dat de 'finetuning' van de indeling van de week nog in wording
is. Gezien het Kitting scherm (bestelproces). Op het moment dat de voorraad niet toereikend is wordt acte
ondernomen. Voorbeeld: artikel 405750 (telescoopsteel), ingezoomd op type klant (A, B of C). Gezien flow proces
Kitting. Dit is een ordergestuurd goed (geen voorraad). Het systeem 'ziet' verkoop ontwikkeling. Status klantindeling
(benoeming) dit wordt verder in het systeem geüpdatet. Besproken onderscheid tussen OG en VG. Uitgelegd is de
prio mbt leverancier (voorzien in een alternatief). Er zijn geen achterstanden in het verwerken van de inkooporders.
Papier wordt nauwelijks gebruikt, de verslaglegging is verminderd. Gezien Excel Besteldagen-lijst. geeft inzicht oa
voor klanten. Besproken minimale bestelhoeveelheid, zie webshop. Uitdagend: vastleggen gesprek leveranciers
(gespreksverslag). Insteek gesprek met leveranciers is de prestatie, zictbaar in Power BI, leverancier C20065, obv
levertijd (clip), aangepaste levertijd (rlip), cot (bevestiging), NC (afwijkingen). Huidige score (13wk) 91 en (52wk) 67
(is toegelicht), detailinformatie mbt welk artikel slecht gescoord is inzichtelijk. Besproken de faalkosten. Mbt nieuwe
leveranciers, dit komt weinig voor, de huidige leveranciers worden gezien als partners.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Geborgd proces..

Evaluatie en conclusies:

geen.

Aandachtsgebieden:
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Eric DorenbosAssessor:LogistiekAssessment van:

Auditee(s): Isa Klijn (logistiek medewerker)

Logistiek

Informatiebronnen:
Besproken het proces van binnen-boeken. Gezien is inkooporder van 19 april 2021, verder besproken wat nog
binnen moet komen en wat reeds geleverd is. Het inzicht is goed. Gezien pakbon 21040183, check op
binnenboeken, bij afwijking volgt communicatie richting verkoop binnendienst / de klant. Besproken is het gebruik
van de CD-lokatie. Verder check op locatie A19, mbt product Swiffer = correct, staat op A19.3.1 (4 stuks). Gezien
lokatie voor uitgaand product, gezien overzicht met verkooporders (297 regels van 20 april). Communicatie, ook
hierin goed verzorgd met inkoop binnendienst). Gezien het Planbord, ingezoomd op data 19 en 20 april 2021.
Verder besproken het tellen (check systeem met fysiek). Verdre gezien ADR opslag, correcte opslag met verschil
tussen ADR2 en ADR 5,6 en 9. PBM's en blusser aanwezig.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Geborgd proces.

Evaluatie en conclusies:

geen.

Aandachtsgebieden:
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Eric DorenbosAssessor:administratieAssessment van:

Auditee(s): Ellen van Dooren (allround administratie)

Administratie

informatiebronnen:
Orders aannemen, klant bellen (veelal reeds bestaande), na het invoeren volgt bevestiging. Afstemming via mail
inclusief afbeelding. Nieuwe klant: verwerking afhankelijk of het eenmalig is of een klant wordt die meer gaat doen
(dan richting vertegenwoordiger). Klanttevredenheid: deze is op een goed niveau. Het systeem ondersteunt in de
werkzaamheden. Communicatie: intern raadplegen is goed. Terugkoppeling klant verloopt netjes. Systeem, start
met de bank, collega verzorgt de aanmaningen. Weinig bijzonderheden. Aanmaningen: verlopen goed, uiterste
stap is een incasso. De betalingsregelingsafspraken leveren meer op. Nieuwe klanten worden gecheckt. Eerste
betaling voor levering of met levering, daarna volgt betaling naar 14 dagen. Check via CreditSafe. Er is geen
achterstand in de verwerking van debiteuren en crediteuren. Klanten bevestigen het goede advies van
vertegenwoordigers, hierin wordt de service goed getoond.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Geborgd proces.

Evaluatie en conclusies:

geen.

Aandachtsgebieden:
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04. Details volgend bezoek

Thema(s) voor volgend bezoek

Eric Dorenbos voert op 17 en 18 november het focus visit (SV-3) uit. Betreft 1.5 mandag.
De hercertificering zal medio augustus / september 2022, de vervaldatum is 15 Sep 2022. Betreft 2.5 mandagen.

Norm(en) / Schema(s) ISO 9001:2015 Bezoektype focus bezoek

Audit dagen 0.75 DAY Bezoek start/eind
datum

17-november-2021 / 18-
november-2021

Team Eric Dorenbos
Vestiging Audit

dagen
Audit
uitvoerin
g

Inzet op
afstand

Activiteitencodes

Industrieweg 51,Waalwijk,NL 0.75 DAY Op locatie 0 DAY 109001

Norm(en) / Schema(s) ISO 14001:2015 Bezoektype focus bezoek

Audit dagen 0.75 DAY Bezoek start/eind
datum

17-november-2021 / 18-
november-2021

Team Eric Dorenbos
Vestiging Audit

dagen
Audit
uitvoerin
g

Inzet op
afstand

Activiteitencodes

Industrieweg 51,Waalwijk,NL 0.75 DAY Op locatie 0 DAY 650101
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Norm(en) / Schema(s) ISO 9001:2015 Bezoektype certificaat vernieuwing

Audit dagen 1.25 DAY Vervaldatum september, 2022

Team Eric Dorenbos
Vestiging Audit

dagen
Audit
uitvoerin
g

Inzet op
afstand

Activiteitencodes

Industrieweg 51,Waalwijk,NL 1.25 DAY Op locatie 0 DAY 109001

Norm(en) / Schema(s) ISO 14001:2015 Bezoektype certificaat vernieuwing

Audit dagen 1.25 DAY Vervaldatum september, 2022

Team Eric Dorenbos
Vestiging Audit

dagen
Audit
uitvoerin
g

Inzet op
afstand

Activiteitencodes

Industrieweg 51,Waalwijk,NL 1.25 DAY Op locatie 0 DAY 650101
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05. Bijlage
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Audit Programma/Plan Schwartzmans 2020 - 2023
Zowel het auditplan als het programma zijn dynamisch en dienen passend te zijn bij de ontwikkelingen bij de klant en 
wijzigingen (ook last minute) blijven toegestaan als hiervoor redenen zijn als bijvoorbeeld wijzigingen bij de klant, 
prestaties van processen, directiebeoordeling resultaten, etc. Voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst moet het 
auditteam de geschiktheid van het auditprogramma (her)bevestigen en eventueel vereiste wijzigingen identificeren 
bijvoorbeeld wijzigingen in het management systeem, de reikwijdte, tijdsduur of data van de audit, competenties, etc.

Bezoek Type Focus TR SV1 SV2 Focus TR

Verloop Datum 12-18 Sept. 
2019

Sept 
20

Maart  
21

Nov. 
21 Sept.2022

Start Datum
13-11-

18
10-5-

19 17-8

Eind Datum
14-11-

18
28-5-

19 18-8

Audit Dagen 1,5 2,5 1,5 1 1,5 2,5
Apart Assessment plan? J Ja J J J/N J/N

Verandering in het effectieve 
aantal medewerkers 

(zo ja geef nieuwe aantal)
10 Nee Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja/Nee

De algemene audit doelstellingen en de verantwoordelijkheden van het auditteam zijn verwoord in de Client 
Informatie Notitie “assessment proces”. De assessment standaard en de rol van het auditteam zijn door LRQA 
gedefinieerd in de bevestiging van het audit bezoek. Elke scope aanpassing zal in formele correspondentie tussen 
LRQA en de Klant overeengekomen zijn of is gedefinieerd in sectie 4 van het vorige LRQA bezoek rapport. Als 
hierboven aangegeven zal er, al dan niet een apart assessment plan (laatste uitgave) zijn voor meer details. 
Eventuele extra waarnemers zullen formeel in geschrift aan de Klant medegedeeld worden. De audit criteria 
bestaan uit de assessment standaard en de management systeem processen en - documentatie van de Klant.
 
Proces / Aspect / Thema / Locatie 
Uiteindelijke  selectie zal worden vastgesteld na beoordeling van de management elementen en de werkelijke prestaties

Openingsvergadering X X X X X X
Sluitingsvergadering X X X X X X
Veranderingen in de context 
van de organisatie X X X X X X

Directiebeoordeling X X X X X X
Interne Audits X X X X X X
Continu Verbeteren X X X X X X
Management van wijzigingen X X X X X X
Correctieve maatregelen X X X X X X
Preventieve maatregelen X X X X X X
Klachten Management X X X X X X
Logo gebruik X X X X X X
Doeltreffendheid van het 
management systeem met 
betrekking tot het realiseren 
van de doelstellingen

X X X X X

Directie + KAM X X X X
Directie + ICT X X X
Verkoop buiten dienst X X X X
Inkoop / verkoop binnen dienst X X X X X
Logistieke processen X X X X
Administratie X X X
Technische dienst X X X
Verkoop binnendienst X X X
Verkoop buitendienst X X X
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Bezoek Type Focus TR SV1 SV2 Focus TR

* Complementeer hier de opsomming met organisatie(onderdelen), afdelingen, processen van de verschillende locaties

Scope

In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en -
machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, evenals 

reparatie, onderhoud en verhuur van reinigingsmachines.

Nieuw per augustus 2020
Scope 

In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en 
-machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, 

evenals reparatie en onderhoud van reinigingsmachines. 

Uitsluitingen

 

Bezoek starttijd 
(ongeveer) 08:00

Bezoek 
eindtijd 

(ongeveer)
16:00

De actuele start- en eindtijd voor het bezoek 
zullen overeengekomen zijn tijdens het contact 
met de assessor voorafgaand aan de audit en 
zullen vermeld worden in de rapport introductie.

Opmerking: Als het bezoek meer dan een team lid betreft en/of is meer dan een mandag, dan is een aanvullend plan 
vereist dat per dag de details geeft van de activiteiten van elk lid van het team.

Datum 
vm/nm Assessor 1 Assessor 2 Standaard

Sv1, aug 
2020 Eric Dorenbos ISO14001:2015 + ISO9001:2015

Sv2, april 
2021 Eric Dorenbos ISO14001:2015 + ISO9001:2015

Sv3/focus 
= 1.5 dag Eric Dorenbos ISO14001:2015 + ISO9001:2015

Hercert, 
uiterlijk aug 
/ sept 2022 
= 2.5 
dagen

Eric Dorenbos ISO14001:2015 + ISO9001:2015
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1. Assessment plan Focus visit November 2021

Assessment type Assessment norm
Focus ISO9001:2015 + ISO14001:2015

Assessment team Assessment datum(s) Versie plan
Eric Dorenbos 17 + 18 nov 2021 1

Klant referentie
RQA9932030

 (Dag 1)

09.00

09.15

Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de 
omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en 
het assessmentprogramma worden besproken.
Directie + KAM-zaken, inclusief review en preview, maken mandagberekening (MJF) en 
systeemcheck voor de hercertificering, Review, interne audits, context, KPI’s, monitoring, 
bevoegd gezag, AIM module. 

12.00 Lunch.

13.00

14.15

Verkoop (Binnen + Buitendienst), klant focus, klanteisen, offertes, KPI”s, wijzigingen, 
communicatie
TD, kpi’s, keuringen, compliance   

15.00 Rapportage door de assessor

17.00 Einde

(Dag 2, betreft een halve dag)

09.00
09.15
10.45

Bespreking van de bevindingen van de vorige dag en het programma voor deze dag
Logistiek, optimaliseren, kpi’s
Inkoop, leveranciers-beoordeling, voorraad 

11.45 Bespreking van de bevindingen van deze dag

12.00
12.30

Voorbereiding van de eindrapportage
Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen en de aanbevelingen

13.00 Einde audit 

Assessment plan SV2- aug 2021

Assessment type Assessment criteria
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2e surveillance audit ISO 9001 + 14001

Assessment team Assessment datum(s)
Eric Dorenbos Periode maart / April 2021

 (Dag 1)

08:30 Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de 
omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en 
het assessmentprogramma worden besproken.

08:45
10.00

Directie + QA-manager (ICT-ontwikkelingen & Training ISO)
Inkoop

11:00 Logistiek 

12:00 Lunch.

12:30 Admin

13:00 Schoonmaakmiddelen + Facilitaire verbruiksgoederen

15:00 Rapportage door de assessor

16:00 Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen en de aanbevelingen.
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Assessment plan SV1- aug 2020

Assessment type Assessment criteria
1e surveillance audit ISO 9001 + 14001

Assessment team Assessment datum(s)
Eric Dorenbos 17 + 18 (halve dag) augustus 2020

 (Dag 1)

08:30 Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de 
omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en 
het assessmentprogramma worden besproken.

08:45 Directie + QA-manager 

11:00 Technische dienst

12:00 Lunch.

12:30 Verkoop buitendienst

13:30 Schoonmaakmachines

15:00 Rapportage door de assessor

16:00 Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen en de aanbevelingen.

+

(Dag 2)

08:30 KAM-vervolg

11:00 Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen en de aanbevelingen

12:00 Lunch.
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LRQA Rapportage beschouwingen:  RQA9932030_Schwartzmans BV
Zijn er afwijkingen van het oorspronkelijke audit plan?  Ja

 Nee
Zo ja, beschrijf de afwijkingen en de redenen 
hiertoe in de introductie van het rapport.

Zijn er significante kwesties/zaken met een impact op het audit 
programma?  Ja

 Nee
Zo ja, beschrijf de kwesties in de introductie en 
pas de APP aan.

Hebben er significante veranderingen plaats gevonden met 
betrekking tot het managementsysteem van de cliënt sinds de 
laatste audit? 

 Ja
 Nee

Zo ja, beschrijf de veranderingen in de 
management samenvatting van het rapport. 

Zijn er onopgeloste zaken/kwesties geïdentificeerd gedurende de 
assessment?  Ja

 Nee

Zo ja, beschrijf deze zaken/kwesties in de 
management samenvatting.

Was de audit een gecombineerde audit of een geïntegreerde 
audit?  Ja

 Nee

Zo ja, bevestig in de introductie van het rapport 
om welke type audit het gaat en de normen die 
zijn betrokken.

Heeft de organisatie het gebruik van de certificatie documenten en 
logo’s effectief beheerd?  Ja

 Nee

Zo niet, documenteer dit dan in het procesblok 
met  verplichte elementen.

Indien van toepassing, heeft de organisatie effectieve 
maatregelen genomen met betrekking tot tekortkomingen die in 
eerdere bezoeken zijn geconstateerd? 

 Ja
 Nee

Documenteer de uitkomsten in het 
bevindingenoverzicht bij de betreffende 
tekortkoming

Voldoet  het managementsysteem van de organisatie bij 
voortduring aan de geldende eisen en de verwachte uitkomsten?  Ja

 Nee
Zo niet, beschrijf de redenen in de 
management samenvating.

Is  de certificatie scope nog steeds geschikt  voor de activiteiten, 
producten en diensten van de organisatie?  Ja

 Nee

Zo niet, dan dienen de nodige acties met 
betrekking tot de scope gedocumenteerd te 
worden in de management samenvatting en 
moet de APP naar behoren aangepast worden.

Zijn de doelstellingen zoals gedefinieerd in de APP volbracht 
gedurende het bezoek?  Ja

 Nee

Zo niet, beschrijf de redenen en de benodigde 
acties in de management samenvatting en pas 
de APP hierop aan. 

Extra informatie
Mogelijkheden voor verbetering
Als wij mogelijkheden voor verbeteringen van het al bestaande managementsysteem constateren en wanneer deze 
verbeteringen kunnen worden geleverd op een strategisch niveau, dan zullen wij dit opnemen in de procestabel dat van 
toepassing is op de gebieden die zijn geëvalueerd of in de management samenvatting van het rapport. 

Geheimhouding 

Wij zullen de inhoud van dit rapport, samen met de notities die zijn gemaakt gedurende het auditbezoek in strikt 
vertrouwelijkheid bewaren en zullen niet aan derden worden verleend zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, met 
uitzondering aan accreditatie autoriteiten wanneer dit wordt vereist.

Steekproef

Het beoordelingsproces is gebaseerd op het nemen van monsters van de activiteiten van het bedrijf. Deze methode is niet 
statistisch onderbouwd maar berust op het nemen van representatieve voorbeelden van de activiteiten van het bedrijf. Niet elk 
aspect van het bedrijf kan bemonsterd worden, dus wanneer er geen non-conformaties geconstateerd zijn in een bepaald 
bedrijfsproces wil dit niet betekenen dat er geen non-conformaties zijn in het gehele bedrijf. Ook wanneer er wel non-
conformaties zijn geconstateerd dan hoeft dit niet per se de enigen te zijn.

Legal entity

The accredited legal entity and client facing office that has provided the assessment service in this report is referenced in the 
applicable agreement for this service.


