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BUREAU VERITAS
Het uitgangspunt in onze dienstverlening is de
controle op het voldoen aan wet- en regelgeving
op basis van (inter)nationale erkende normen. 
Onze dienstverlening krijgt gestalte via meting, 
inspectie, validatie, certificering, technisch advies
en  opleidingen.

ONZE DIENSTEN

VERENIGING BUREAU VERITAS VZW  is een Externe 
Dienst voor Technische Controles, Erkend Organisme of
Notified Body voor inspecties, metingen en testen, keuringen
voor indienststelling, periodieke keuringen, advies en
typeonderzoeken voor: 

• Elektrische installaties

• Machines en werkuitrusting (arbeidsmiddelen)

• Liften en roltrappen

• Hef- en hijswerktuigen

• Druk- en stoomapparatuur, opslaginstallaties

• Transport van gevaarlijke stoffen

• Brandveiligheid

• Validering en sterilisatie

TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES (TLS) 
voor het veilig transport van drukapparatuur

• Nieuwbouw inspecties van transporteerbare 
     drukapparatuur

• Periodieke inspecties van tranporteerbare
    drukapparatuur

• Inspecties conform ADR/RID, IMDG, US-DOT en TPED 
    directive

• Wettelijk opgelegde inspecties

• Type goedkeuringen

• Bijwonen prototypetesten 3rd party inspecties

Bureau Veritas,
opgericht in 1828
is een wereldwijde

 dienstverlener op het 
gebied van

kwaltieit, gezondheid 
en veiligheid, milieu, 

risicomanagement en
 maatschappelijk

 verantwoord 
ondernemen



BUREAU VERITAS
MECHELSESTEENWEG 128 - 136
B-2018 ANTWERPEN
T.: +32 3 247 94 01
WWW.BUREAUVERITAS.BE

Vous retrouverez la version française de ce publireportage
aux pages 28 et 29.i

BUREAU VERITAS CERTIFICERING geeft de mogelijkheid 
bedrijfsprestaties te verbeteren en hun waarde te demon-
streren, waardoor een concurrentievoordeel wordt bewerk-
stelligd. Een greep uit ons breed assortiment certificeringen:

• Milieumanagementsysteem (ISO 14001)

• Energiemanagementsysteem (ISO 50001)

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

    (MVO Prestatieladder)

• Gezondheid en Veiligheid (ISO 45001)

• Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)

BUREAU VERITAS TRAINING kan u helpen bij het 
terugdringen van bedrijfsrisico’s, het beheersen van kosten
en het versterken van concurrentiepositie. Voor opleidingen
op het gebied van: 

• Milieumanagement (ISO 14001)

• Gezondheid en Veiligheid (ISO 45001)

• Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

• Risicomanagement (ISO 31000)

• Audittechnieken 

• BA4 / BA5

• Pressure Equipment Directive (PED)
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