
CE-markering voor aluminium- 
en staalconstructies

Stap eenvoudig over naar SKG-IKOB

SKG-IKOB certificeert 
ook EN 1090

Het EN 1090 certificaat kan in de meeste gevallen zonder extra audit 

door SKG-IKOB overgenomen worden. Heeft u al andere certificaten bij 

SKG-IKOB, maar nog niet uw EN 1090 certificaat? Al uw bouwgerelateerde 

certificaten zijn dan bij één certificatiepartij terug te vinden. Wel zo 

handig voor uw klant. Onze sectorcoördinator vertelt u graag meer over 

het eenvoudig  overdragen van uw certificering.

Als fabrikant van constructieve delen van staal en aluminium voor bouw-

toepassingen bent u wettelijk verplicht een EN 1090 certificaat te bezitten. 

Primair bevestigt het certificaat dat u uw productieprocessen goed borgt 

en de kwaliteit haalt die u belooft. Zaken die uw faalkosten verlagen en 

de acceptatie als leverancier op de markt verhogen. 

SKG-IKOB helpt u graag met een stappenplan om tot een EN 1090 

certificering te komen. Bezoek onze website of bel onze sectorcoördinator 

Guido Soontiëns voor meer informatie.

Meer informatie 
over EN 1090 ? 
Neem contact op met 
Guido Soontiëns. 
 
E  g.soontiens@skgikob.nl
T  088 2440100

U heeft al een 
EN 1090 certificaat?>



Wat kan SKG-IKOB voor 
u betekenen?

bezoekadres

Poppenbouwing 56

4191 NZ Geldermalsen

postadres

Postbus 202

4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00

E info@skgikob.nl 

I  www.skgikob.nl

U weet dat uw producten, processen en systemen deugdelijk zijn, maar hoe overtuigt u 
uw klanten daarvan? Met de juiste certificering onderscheidt u zich in de markt en wint 
u het vertrouwen van uw klant. De certificering van SKG-IKOB werkt!

SKG-IKOB weet de top van keuringsinstituten 

te blijven aanvoeren door

• constant op hoog niveau keuringen en certificeringen uit te voeren 

• hoge mate van flexibiliteit te leveren naar haar klanten toe

• ook op locatie keuringen en beproevingen uit te kunnen voeren

• persoonlijk klantcontact hoog in het vaandel te hebben staan

• te streven naar duurzaamheid

• geen winstoogmerk te hebben

• onafhankelijk te zijn 

SKG-IKOB test en certificeert

• ontwerpen (attesten)

• producten

• processen

• managementsystemen 

SKG-IKOB heeft een uitstekende reputatie. Bovendien 

onderschrijven alle medewerkers van SKG-IKOB het belang 

van onpartijdigheid en objectiviteit bij de activiteiten die uit-

gevoerd worden. Onze activiteiten worden regelmatig geana-

lyseerd om potentiële belangenconflicten te voorkomen. De 

lijst aan accreditaties onderschrijven de onafhankelijkheid, 

kennis, objectiviteit, kunde en zorgvuldigheid van SKG-IKOB.

Kijk op www.skgikob.nl 
voor een overzicht 
van al onze diensten


