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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Tetrix Bedrijfsopleidingen B.V.
W.M. Dudokweg 66, 1703 DC Heerhugowaard, Nederland

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

 ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.

voor en namens: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van
toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Huidige uitgiftedatum: 2 mei 2019
Vervaldatum: 1 mei 2022
Certificaatnummer: 10182295

Originele uitgiftedatum:
ISO 9001 – 2 mei 2016

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0023716 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:
Het werven en (bedrijfsspecifiek) opleiden van technisch personeel voor bedrijven werkzaam in, of gerelateerd

aan, de metaalbranche.
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Locatie Activiteiten

Tetrix BEdrijfsopleidingen B.V.
W.M. Dudokweg 66, 1703 DC Heerhugowaard,
Nederland

ISO 9001:2015

Het werven en (bedrijfsspecifiek) opleiden van 
technisch personeel voor bedrijven werkzaam in, 
of gerelateerd aan, de metaalbranche.

Tetrix Bedrijfsopleidingen B.V.
Burg. Ritmeesterweg 31, 1784 NV Den Helder,
Nederland

ISO 9001:2015

Het werven en (bedrijfsspecifiek) opleiden van 
technisch personeel voor bedrijven werkzaam in, 
of gerelateerd aan, de metaalbranche.

Tetrix Bedrijfsopleidingen B.V.
Jonkerplantsoen 2C, 1508 EE Zaandam,
Nederland

ISO 9001:2015

Het werven en (bedrijfsspecifiek) opleiden van 
technisch personeel voor bedrijven werkzaam in, 
of gerelateerd aan, de metaalbranche.

 


