lnterleuvenlaan 58

3001 Leuven, België
ls geauditeerd en gecertificeerd in overeenstemming met de vereisten van
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Voor de volgende activiteiten

IDEWE:
Het vervullen van de opdrachten van een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk, zoals bepaald door de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,

de daaropvolgende wetswijzigingen en zijn uitvoeringsbesruiten en andere
opleidings-, advÍes-, ondersteunings-, attesterings- en preventieactiviteiten
die hiermee verband houden,
IBEVE:

opleiding, advies en ondersteuning aan organisatíes bij hun opdrachten en
verplichtingen aangaande veiligheid, bouwen en gebouwen, milieu en
industriële hygiëne, bijgestaan door eigen gespecialiseerde laboratoria.
Dit certificaat is geldig van 1410412020(ot 1310412023 en btijft
Uitgave 9. Gecertificeerd sinds 2310412001.
HerceftiÍicatie ten laatste op 1310312023.
Dit is een multi-locatie cerliÍicatie.
Meer details over bijkomende locaties zijn opgenomen op volgende pagina,
Goedgekeurd door

Pieter Weterings
Certification Manager
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Uitgave 9

Gedetailleerd toepassingsgebied

IDEWE:
Het vervullen van de opdrachten van een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk, zoals bepaald door de wet van 4 augustus ig96

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de
daaropvolgende wetswijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten en andere
opleidings-, advies-, ondersteunings'n attesterings- en preventieactiviteiten die
hiermee verband houden.
IBEVE:

Opleiding, advies en ondersteuning aan organisaties bij hun opdrachten en
verplichtingen aangaande veiligheid, bouwen en gebouwen, milieu en
industriële hygiëne, bijgestaan door eigen gespecialiseerde laboratoria,
Bijkomende locaties

IDEWE-IBEVE Mechelen, St..Katelijnestraat

1

54, 2800 Mechelen, België

IDEWE-IBEVE Antwerpen, Entrepotkaai 15, 2000 Antwerpen, België

IDEWE.IBEVE Brussel, Esplanade 1,1020 Brussel, België
IDEWE-IBEVE Gent, Grote Steenweg 9,9052 Gent.Zwijnaarde, België

IDEWE-IBEVE Roeselare, Hof ter Weze 1, 8800 Roeselare, België
IDEWE.IBEVE Hasselt, Kunstlaan 16,3500 Hasselt, België
IDEWE.IBEVE Turnhout, Patersstraat 100, 2300 Turnhout, België
IDEWE-IBEVE Namur, Chaussée de Liège 140.142,5100 Namur, België
IDEWE-IBEVE Leuven, lnterleuvenlaan 58, 3001 Leuven, België
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