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Salland Intertech B.V.
De heer M. Ariza
Stationspark 701
3364 DA SLIEDRECHT

Datum: 6 augustus 2018
Geachte heer Ariza,
Hierbij delen wij u mede dat de registratie van Salland Intertech B.V. in het Register Normering Arbeid is gecontinueerd.
Van VRO Certification B.V. hebben wij vernomen dat Salland Intertech B.V. voldoet aan de gestelde eisen voor het SNAKeurmerk. Op dit moment is Salland Intertech B.V. derhalve opgenomen in het Register Normering Arbeid.
Om de opname in het Register Normering Arbeid te kunnen continueren dient binnen de vastgestelde periode
(afhankelijk van de risicofactoren 3, 6 of 12 maanden), een nieuwe inspectie te hebben plaatsgevonden.. Op basis van de
risicofactoren dient de volgende reguliere inspectie bij uw onderneming uiterlijk op 12-02-2019 plaats te vinden. Wij
adviseren u dit goed af te stemmen met VRO Certification B.V.. Een te laat uitgevoerde inspectie kan leiden tot
doorhaling van de onderneming in het register.
Uw verklaring van registratie is in het register op de website van de Stichting Normering Arbeid
(https://mx1.scanmail.nl/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cDovL3d3dy5ub3JtZXJpbmdhcmJlaWQubmw%3D&_s=dmFuaGF0
dGVt&_c=5eab9ce4&_r=YmFzZQ%3D%3D) te downloaden.
Dit is een automatisch gegenereerde e-mail en daarom niet persoonlijk ondertekend.
Met vriendelijke groet,
Stichting Normering Arbeid (SNA)
Postbus 4076
5004 JB TILBURG
T 013 - 594 4687
E info@normeringarbeid.nl
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KvKnr.: 18085222
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht
namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van
dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor
bedoelde derde.
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