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Herstal, 05/07/2018 

 

 

 

 

Betreft: Overdracht van uw certificeringsdossiers van Quality Partner S.A. naar Inscert Partner 

S.A. … Om u beter van dienst te zijn  

 

 

Beste klant, 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Quality Partner is fier op haar ontwikkeling en heeft het genoegen een nieuw dochterbedrijf 

te introduceren dat 100% eigendom van Quality Partner is: INSCERT PARTNER.  

 

Het oprichten van dit dochterbedrijf past volledig in de groeistrategie van de groep QUALITY 

PARTNER. Al enige tijd functioneert de business unit voor de inspectie- en 

certificeringsactiviteiten zelfstandig en het is dus belangrijk om de administratieve 

werkelijkheid op de feitelijke werkelijkheid te laten aansluiten en een gemeenschappelijk 

wetenschapsbeleid te behouden. Dit was al het geval voor ons dochterbedrijf GENALYSE 

PARTNER dat zich toelegt op genetische analyse. 

 

In dit dochterbedrijf vinden alle inspectie- en certificeringsactiviteiten plaats die voorheen 

door onze moedermaatschappij QUALITY PARTNER werden uitgevoerd. 

 

QUALITY PARTNER

QUALITY PARTNER S.A/N.V 
(Laboratoria)

GENALYSE PARTNER S.A/N.V 
(Genetische Analyses)

INSCERT PARTNER S.A/N.V 
(Inspectie & Certificering)
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Concreet betekent dit dat er niets verandert bij het normale functioneren maar dat alleen de 

uitgever van de documenten (zoals certificeringen en rapporten) die u ontvangt, voortaan 

onder de juridische verantwoordelijkheid van INSCERT PARTNER S.A. valt. 

 

Bij deze overdracht garanderen wij u dat de volgende zaken ongewijzigd blijven (zie bijlage): 

Ø De verkoopvoorwaarden,  

Ø Het tarievenbeleid van Quality Partner S.A., 

Ø De gebruiksvoorwaarden voor de certificering of het equivalent ervan, 

Ø De gebruiksvoorwaarden voor het logo (merk), 

 

Evenals:  

Ø De continuïteit van het beleid voor het waarborgen van vertrouwelijkheid,  

Ø De continuïteit van het beleid voor het waarborgen van onpartijdigheid, integriteit en 

onafhankelijkheid,  

Ø De continuïteit van de diensten waarbij de kwaliteitshandleiding in acht wordt 

genomen, 

Ø Het waarborgen van de dekking van de reikwijdte van de certificering of de uitvoering 

van opdrachten, 

Ø Het behouden van de contactpersonen. 

 

Uw geldige certificering (onder QUALITY PARTNER SA) blijft geldig totdat deze hernieuwd 

wordt. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en vertrouwen en blijven tot uw beschikking 

voor aanvullende informatie.  

 

 

 

Azeddine BENTAIB 

Kwaliteitscoördinator Groep 

Samya AWEIS 

Directeur Inscert Partner  

 
 

 

 


