Aanvraag offerte
(Gelieve dit formulier volledig in te vullen a.u.b.)
Kiwa Belgium NV
Grotesteenweg 110
2600 Berchem - Antwerpen

1. Algemene gegevens van uw bedrijf
Naam Organisatie
Naam contactpersoon

Mevr./Mr

Telefoon
+32-3-259.06.60
Fax
+32-3-259.06.69
E-mail
info@kiwa.be
Web
www.kiwa.be
BTW BE 0463.580.123
RPR Antwerpen

Functie
Straat + nummer
Postcode en plaats
Telefoon / Fax
E-mail
Website
BTW nummer
Extern consultant

Geen

Bedrijf : …………………………

Hoe kent U Kiwa ?

Website

Mond op mond

Naam consultant: …………………………………….

Via onze consultant

Andere: …………………...

2. Uw offerte aanvraag betreft de volgende normen
ISO 9001

VCA*

VCU

Asbest volgens BELAC 7-05

ISO 14001

VCA**

ISO 22000

GMP Diervoeder OVOCOM

OHSAS 18001

VCA Petrochemie

SQAS

OVOCOM identificatie nr. : ……………………

Initiële certificatie

Uitbreiding scope

Hercertificatie, vervaldag huidig certificaat =

Proefaudit

Andere:

3. Auditplanning:
Te gebruiken talen tijdens audit:

Nederlands

Frans

Andere

Gewenste periode voor uitvoering van de audit (week/jaar):

4. Organisatiestructuur en omvang
Aantal vestigingen die gecertifieerd worden
Vestigingen die onder de certificatie vallen (benaming en plaats) (indien meer dan 4, gelieve aparte tabel door te sturen)
1.

3.

2.

4.

In geval er meer dan 1 vestiging is, hoe worden deze vestigingen aangestuurd ?
Er is 1 centraal Q handboek dat door alle sites gevolgd
wordt

Ja

Nee

Alle vestigingen worden centraal aangestuurd (oa
klachtenbeheer, directiebeoordeling, …)

Ja

Nee

Ja

Nee

Hebben alle vestigingen dezelfde activiteit ?
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Site (*)

1

2

3

4

Aantal werknemers in werkplaatsen, magazijn, werven, ... in FTE
Aantal werknemers op kantoor in FTE
Totaal aantal werknemers in FTE
GMP : verdeling van het aantal FTE’s over de activiteiten
(handel, transport, op-en overslag)
Aantal shiften
Indien shift-systeem:
Aantal werknemers per shift:
Aantal projectlocaties voorbije 12m
Voor een VCA offerte
Aantal projecten gelijktijdig in uitvoering
(*) indien meer dan 4, gelieve aparte tabel door te sturen

5. Activiteitsgebied van uw bedrijf
Algemene omschrijving bedrijfsactiviteit
Welke processen worden uitbesteed ?
Toepassingsgebied dat u op het certificaat wil
zien
NACE Code
Specifieke wettelijke verplichtingen ?
Hebt u reeds andere certificaten ? Zo ja,
welke ?

6. Normspecifieke gegevens (enkel invullen voor relevante norm)
ISO 9001

Voert u Ontwerp en Ontwikkeling uit ?

Nee

Ja, namelijk:

ISO 14001 Belangrijkste geïdentificeerde milieuaspecten
ISO 18001 Belangrijkste veiligheidsaspecten
ISO 22000 Belangrijkste toepasselijke regelgeving

7. Combinatie dossiers
Indien u meerdere normen tegelijk laat certifiëren, kan u een combinatie korting krijgen op de totale tijdsduur van de audit. Hoe beter
geïntegreerd de verschillende processen, hoe groter de korting. Kan u daartoe aankruisen wat op uw organisatie van toepassing is ? In
wat volgt slaagt “geïntegreerd” telkens op het aspect of de betrokken elementen over alle normen heen van toepassing zijn.
Er is een geïntegreerde aanpak voor het opstellen van de strategie en de bedrijfsdoelstellingen, over de normen heen
Er is een geïntegreerde aanpak voor het algemeen beheer van de bedrijfsprocessen
De directiebeoordeling bundelt de globale strategie
Business planning en risico analyse wordt op geïntegreerde manier aangepakt
Management ondersteuning en verantwoordelijkheden zijn op uniform wijze uitgebouwd over de normen heen
Er is een geïntegreerde aanpak voor de interne audits
Er is een geïntegreerd document beheer inclusief werk instructies
Verbeteringsprocessen worden op geïntegreerde manier aangepakt
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Naam aanvrager

Handtekening aanvrager

Datum

Dit formulier mag u per post, email of per fax terugzenden naar Kiwa Belgium NV. We maken er snel werk van !
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