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ISO 3834

Kiwa kan meer voor u betekenen!
U voldoet al aan de voorschriften van de EN 1090?
Uitstekend, maar ….

Wij kunnen u ook certificeren voor ISO 3834 !
Over de ISO 3834
Met het ISO 3834 certificaat van Kiwa bewijst u dat uw bedrijf voldoet aan de kwaliteitseisen voor smeltlassen van
metalen. U kunt daarbij kiezen tussen het certificeren van verschillende delen van de ISO 3834: de uitgebreide
kwaliteitseisen (deel 2), de standaard kwaliteitseisen (deel 3) of de eenvoudige kwaliteitseisen (deel 4).

Voordelen ISO 3834
U heeft een commercieel voordeel als uw organisatie actief is in bijvoorbeeld offshore-industrie, rail/infra,
petrochemische industrie en defensie Daar is het gebruikelijk om dit certificaat te bezitten. Met het certificaat toont u
aan dat uw organisatie voor de lasprocessen de vereiste kwaliteitseisen heeft ingevoerd en handhaaft. Uw afnemer
hoeft niet bij uw bedrijf langs te komen om de kwaliteit van uw werk te controleren.
Het bezit van het certificaat ISO 3834 kan uw organisatie ook een financieel voordeel bieden. De kwalificaties van
lassers hoeft u niet langer extern te regelen, u kunt dit nu zelf.

Voordeel combineren ISO 3834 met EN 1090
Uw organisatie heeft met het bezit van het EN 1090 certificaat al een bewijs dat er een onafhankelijke toetsing is op
het interne controlesysteem voor de fabricage van staalconstructies. Een deel van de kwaliteitseisen die zijn
vastgelegd in het EN 1090 certificaat zijn ook van toepassing op het ISO 3834 certificaat. Het behalen van een ISO
3834 certificaat is daarmee voor uw organisatie sneller en eenvoudiger.
Kiwa kan u een voordelige combinatie aanbieden voor de certificering van ISO 3834 in combinatie met de EN 1090.

Waarom Kiwa?
Kiwa kan u helpen uw kwaliteit te verbeteren door alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken. Dit betekent dat
wij u graag helpen om al uw producten, processen en medewerkers te verbeteren en te ontwikkelen. Ook
ondersteunen wij uw innovatie trajecten. Wij leveren graag onze bijdrage aan uw betrouwbaarheid, veiligheid,
efficiëntie en duurzaamheid. Dit doen wij met certificaten en rapportages die een betrouwbaar, objectief en
internationaal erkend bewijs vormen dat u voldoet aan alle kwaliteitsnormen.
Wij blijven daarbij dicht bij uw organisatie en bieden u een one-stop-shop voor testen, inspectie en certificering die kan
worden ondersteund door training, technologie en dataservices. Wij bieden een snelle toegang tot de Europese markt
en zijn écht onafhankelijk en onpartijdig. Uw certificeringstraject vind plaats bij één partij en wordt uitgevoerd door
betrokken auditoren en inspecteurs. Expertise en ervaring is in eigen huis waardoor snel geschakeld kan worden.
Kiwa helpt u daarmee om uw (potentiële) klanten of opdrachtgevers te overtuigen van uw goede intenties. Kortom: wij
maken uw vooruitgang mogelijk.
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Producten en diensten van Kiwa
Kiwa kan u een complete range van certificaten aanbieden op een aantal hoofdterreinen. Denkt u bijvoorbeeld aan:
•

•
•

Systeemcertificaten
o Kwaliteit: ISO 9001
o Milieumanagementsysteem: ISO 14001
o Veiligheid managementsysteem: VCA, Veiligheidsladder
o ARBO: OHSAS 18001
o Duurzaamheid: PSO-ladder, MVO-Prestatieladder, CO2-ladder
Productcertificaten BRL 0512, BRL 0503, NPR 0523
Persoonscertificaat: o.a. VCA, BHV, ARBO-coördinator

Geïnteresseerd in Kiwa?
Heeft u behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend gesprek neemt u dan contact op met de afdeling sales van
Kiwa Bouw. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088-9984676 of via het e-mail adres salesbouw@kiwa.nl

