Certifikat

Dette certifikat bekræfter, at kvalitetledelsessystemet hos

IAT A/S
samt tilhørende selskab TMC A/S
Hovedkontor: Toldbodvej 1, 6700 Esbjerg, Danmark
CVR-nr.: 13059136
Yderligere lokationer ifølge bilag
er gransket af Intertek og fundet i overensstemmelse med kravene i

ISO 9001:2008
Kvalitetledelsessystemet er gældende for:
Transport, oplagring og håndtering af farligt gods samt servicecenter og tanklagre
Multimodale transporter af bulk og tørlast.
Ledelse/Teknisk bistand og service I forbindelse med energiaktiviteter, herunder
basefaciliteter, materieludlejning, salg, håndtering, lager, logistik, transport og
administration
Certifikatnummer:
Certifikatets opr. udstedelsesdato:
Certifikatets udstedelsesdato:
Certifikatets udløbsdato:

0032017-02
10. januar 2007
23. december 2016
14. september 2018

Thomas Andersson, VD
Intertek Certification AB
P.O. Box 1103, 164 22 Kista, Sverige

Ved udstedelse af dette certifikat, er Intertek ikke ansvarlig overfor andre end kunden og her også kun i det omfang
som er dækket af certificeringsaftalen. Certifikatets gyldighed er afhængig af, at virksomheden vedligeholder deres
system i henhold til Interteks krav for systemcertificering. Gyldigheden kan bekræftes via e-mail på
certificate.validation@intertek.com eller ved at scanne koden til højre med en smartphone.
Dette certifikat tilhører Intertek, hvortil det skal returneres ved forlangende.

1 (1)

Appendix

Dette bilag identificerer lokationer omfattet afledelsessystemet for

IAT A/S
Mønten 9, 6000 Kolding, Danmark
Scope: Transport, oplagring og håndtering af farligt gods samt servicecenter og
tanklagre.
Østermadevej 14, 6200 Aabenraa, Danmark
Scope: Transport, oplagring og håndtering af farligt gods.
Vestkraftkaj 4A, 6700 Esbjerg, Danmark
Scope: Teknisk bistand og service I forbindelse med energiaktiviteter, herunder
basefaciliteter, materieludlejning, salg, håndtering, lager, logistik, transport og
administration.
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