
Huidige uitgiftedatum: 1 december 2020 Originele uitgiftedatum:
Vervaldatum: 30 november 2023 ISO 9001 - 14 december 2010 
Certificaatnummer: 10304443

Certificaat

Paul Graaf

Area Operations Manager North Europe

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

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Nederland 

Page 1 of 3

Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

IA Groep b.v.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0024781

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.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Het maken van ontwerpen, het uitwerken hiervan alsmede het begeleiden van de uitvoering op het gebied van architectuur, 
bouwkunde, constructie, elektrotechniek en werktuigbouw in de sectoren woningbouw, utiliteit en industrie.
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Locatie Activiteiten

IA Groep B.V.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 9001:2015
Het maken van ontwerpen, het uitwerken hiervan 
alsmede het begeleiden van de uitvoering op het gebied 
van architectuur, bouwkunde, constructie, elektrotechniek
en werktuigbouw in de sectoren woningbouw, utiliteit en 
industrie.

Factor Architecten b.v.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 9001:2015
Het maken van ontwerpen, het uitwerken hiervan 
alsmede het begeleiden van de uitvoering op het gebied 
van architectuur, bouwkunde, constructie, elektrotechniek
en werktuigbouw in de sectoren woningbouw, utiliteit en 
industrie.

IA Bouwkunde b.v.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 9001:2015
Het maken van ontwerpen, het uitwerken hiervan 
alsmede het begeleiden van de uitvoering op het gebied 
van architectuur, bouwkunde, constructie, elektrotechniek
en werktuigbouw in de sectoren woningbouw, utiliteit en 
industrie.

Feenstra Adviseurs b.v.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 9001:2015
Het maken van ontwerpen, het uitwerken hiervan 
alsmede het begeleiden van de uitvoering op het gebied 
van architectuur, bouwkunde, constructie, elektrotechniek
en werktuigbouw in de sectoren woningbouw, utiliteit en 
industrie.

IA Werktuigbouw b.v.
Geograaf 40, 6921 EW Duiven, Nederland

ISO 9001:2015
Het maken van ontwerpen, het uitwerken hiervan 
alsmede het begeleiden van de uitvoering op het gebied 
van architectuur, bouwkunde, constructie, elektrotechniek
en werktuigbouw in de sectoren woningbouw, utiliteit en 
industrie.
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Locatie Activiteiten

IA Electrotechniek b.v.
Geograaf 40, 6091 EW Duiven, Nederland

ISO 9001:2015
Het maken van ontwerpen, het uitwerken hiervan 
alsmede het begeleiden van de uitvoering op het gebied 
van architectuur, bouwkunde, constructie, elektrotechniek
en werktuigbouw in de sectoren woningbouw, utiliteit en 
industrie.

 

 


