
Kwaliteitsmanagement
EN-ISO 9001:2008 | AQAP 2110 

Kwaliteitsborging (QA)
EN 1090-1 | ASME BPV Code Stamp |

PED Modules | EN ISO 3834 | DIN2303

Kwaliteitscontrole (QC)
EN 1090-2 | EN 1090-3 | QC-documentatie | 

Lasinspectie | Lastoezicht | Coating inspectie

Consultancy
Engineering | Lasmethodekwalificaties |

Lasserkwalificaties | Conservering | 

Lasmethodebeschrijvingen | Normkennis

Drachten | Zutphen | Rotterdam

Focused on Quality



Weldmij BV is een internationaal opererend onafhankelijk consultancy en inspectie bureau welke zich richt op de kwaliteitsborging, kwaliteits-

controle en lastechnische ondersteuning van de staal- en aluminium verwerkende industrie. Wij bieden een breed scala in ondersteuning en 

diensten voor de volgende industriële sectoren: engineering, olie en gas, chemische en petrochemische industrie, farmaceutische industrie, food, 

on- en offshore constructies, defensie en machinebouw. De aangeboden diensten vinden plaats in zowel de engineerings-, uitvoerings- als oplever- 

fase. Onze organisatie werkt met gekwalificeerde medewerkers welke een extra meerwaarde leveren aan industriële dienstverlening en 

technische integriteit. Wij ondersteunen uw organisatie in de aan verandering onderhevige eisenpakketten van overheid en industrie en slaan een 

brug tussen theorie en praktijk.

Wij leveren onder andere;

• Begeleiding en advisering bij bedrijfscertificeringen zoals EN3834, EN 1090-1, ASME BPV Code ‘Stamp’, DIN 2303, EN-ISO 9001:2008, enz

• Begeleiding, advisering en afname onder PED accreditatie van Lassercertificaten en Lasmethodekwalificaties

• Advisering en opstellen van lasmethodebeschrijvingen

• Interim QA- en QC engineers

• Gediplomeerde Lascoördinatoren niveau IWE en IWT

• QC / NDO-coördinatiepersoneel

• VTW-II / IWI-C lasinspecteurs

• Punchers en Conservering inspecteurs (FROSIO / NACE)

• Opleidingen

Drachten (Hoofdvestiging)

Dukdalf 11 
9206 BE Drachten 
Tel: 0512-524008 

E: info@weldmij.com

Zutphen

Postbus 505
9200 AM Drachten 
Tel: 06-24217061

E: info@weldmij.com

Rotterdam

Tinnegieterstraat 3-A 
3194 AL, Hoogvliet 
Tel: 06-46253145

E: info@weldmij.com

Voor meer informatie en een overzicht van ons totale aanbod,
verwijs ik u graag naar onze website: www.weldmij.com

Drachten | Zutphen | Rotterdam
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