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Het managementsysteem van

Messer Belgium NV
Nieuwe weg 1
2070 Zwijndrecht, België

ls geauditeerd en gecertificeerd volgens de norm

VGM Checklist Aannemers (VCApetro)
Het bedrijfvoldoet aan de eisen gesteld in de VGA, versie 2008/5.1
Voor de volgende activiteiten

Ontwerp, ontwikkeling, plaatsen en onderhouden van installaties voor
opslag en verdelen van gassen.
NAGE code: 20.11
Dit certificaat is geldig van 14/03/2018 tôt 13/03/2021 en blijft geldig op basis
van gunstige opvolgingsaudits.
Uitgave 1. Gecertificeerd sinds 14/03/2018.
Hercertificatie audit uiterliik te voorzien op 13/02/2021.
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Dit is een multi-locatie certificatie.
Meer details over bijkomende locaties zijn opgenomen op volgende pagina.

Goedgekeurd door

Pieter Weterings
Cedification Manager
SGS Belgium NV
SGSHouse Noorderlaan 87 2030Antwerp Belgium
1+32(0)3 545-48-48 f+32 (0)3 545-4849 www.sgs.com

Accréditation Number
005 QMS
EN ISO/IEC 17021-1:2015
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Dit document is uitgegeven door de organisatie onder beding van haar Algemene
Voorv/aarden voor haar Certificatie dienstvertening, tenzij anders
overeengekomen, zijn deze toegankelijk via
vAvw.sgs.comrterms_and_conditjons.htm. De aandacht wordt gevestigd op de
beperking van aansprakelijkheid, de schadevergoeding- en
bevoegdheidskwesties. De rechtsgeldigheid van dit document kan worden
geverifieerd op http:/Avww.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certifiedclient-directory. ledere niet-geautoriseerde v/ijziging of vervalsing van de inhoud
of het uitertijk van dit document is onrechtmatig en overtreders kunnen worden
vervolgd in de ruimste zin van de wel
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Certificaat BE18/819942945, vervolg
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Messer Belgium NV
VGM Checklist Aannemers (VCApetro)
Uitgave 1
Met bedrijf voldoet aan de eisen gesteld in de VGA, versie 2008/5.1
Voor de volgende activiteiten

Ontwerp, ontwikkeling, plaatsen en onderhouden van installaties voor
opslag en verdelen van gassen.
Bijkomende faciliteiten

Messer BV
Middenweg 17,4782 PM Moerdijk, Nederland
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