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Is geauditeerd en gecertificeerd  in overeenstemming met de vereisten van
VCU:2011/05
Voor de volgende activiteiten
Het uitzenden van technisch personeel voor werkzaamheden in industriële omgeving.

NACE code: 78.2

Dit certificaat is geldig vanaf 15 november 2022 tot 14 november 2025 en blijft geldig op basis van gunstige opvolgingsaudits.

Versie 4. Gecertificeerd sinds 15 november 2016
Gecertificeerde activiteiten uitgevoerd door aanvullende sites die op de volgende pagina's worden vermeld.

Pieter Weterings
Certification Manager
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Versie 4

Sites

Keyworks BV
IP Soldatenplein Zone 2, nr 51, 3300 Tienen, Belgium
Keyworks Limburg
Graaf de Theuxlaan 8 bus 1, 3550  Heusden-Zolder, Belgium
Keyworks Tienen
Wolmarkt 24, 3300  Tienen, Belgium
Keyworks Zwijndrecht
Nieuwe Weg 1/3, 2070  Zwijndrecht, Belgium
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