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Wij kunnen onafhankelijk toetsen,
controleren ,inspecteren, meten en
toezicht houden op de werkzaamheden
die in opdracht van u worden verricht.

Nieman Kwaliteitsborging staat voor een
integrale procesbenadering en kwaliteitsborging: van initiatief tot uitvoering.

WWW.NIEMANKWALITEITSBORGING.NL

Postbus 40147
T 038-467 00 30

