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Hydroflex Hydraulics behaalt ISO 9001:2015
Oud-Beijerland, 25 juli 2017 – Hydroflex Hydraulics behaalt het ISO 9001-2015 certificaat en sluit hiermee
aan bij een selecte groep bedrijven in de technische branche. Met het behalen van het ISO9001:2015
certificaat voldoet Hydroflex Hydraulics aan de internationale eisen voor kwaliteitsmanagement.
Betrouwbare partner
Door de huidige ontwikkelingen en verandering van processen ontwikkelt Hydroflex Hydraulics zich van een
technische groothandel tot een flexibele dienstverlenende organisatie. Hydroflex Hydraulics streeft daarbij
niet slechts toeleverancier te zijn, maar door advies en begeleiding een partner te zijn voor haar afnemers.
“Wij zien steeds meer een verschuiving van sec groothandel naar een dienstverlenend bedrijf. Wij streven
naar flexibele oplossingen met gunstige prijzen en doen daarbij geen concessies aan kwaliteit. Het ISO
9001:2015 certificaat zien wij dan ook als een bevestiging daarvan voor onze afnemers. Het is zowel intern
als extern een prachtige nieuwe stap en sluit daarmee aan bij de strategie waarin wij zowel nationaal als
internationaal de missie hebben om dé betrouwbare, flexibele en kennisgedreven partner van onze
afnemers te zijn”, aldus Leo Voogd, managing director van Hydroflex Hydraulics.
ISO 9001:2015
De ISO 9001 norm is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Samenvattend gaat het
erom om enerzijds te borgen dat producten/diensten worden geleverd die voldoen aan de eisen van de
klant en geldende wet & regelgeving. Anderzijds staat het verhogen van de klanttevredenheid daarbij hoog
in het vaandel. Klantgerichtheid, betrokkenheid, procesbenadering en continue verbetering staan hiervoor
continue op scherp.
Meer informatie
Hydroflex Hydraulics is een technische groothandel voor hydraulische componenten. Het assortiment is
onder te verdelen in de volgende kernactiviteiten: meet- en regeltechniek, verbindingstechniek, leidingen,
bevestigingstechniek, slangen en slangkoppelingen, assemblage apparatuur en filtratietechniek. De
kernmarkten zijn: algemene machinebouw, olie- en gas, offshore, petrochemie, scheepsbouw en
carrosserie & landbouw. Met vestigingen in Nederland en België en partnerverbanden in Europa, Rusland,
Azië, Dubai, Saudi Arabië en de Verenigde Staten biedt Hydroflex Hydraulics een compleet en hoogwaardig
programma. Hydroflex Hydraulics is ook actief in de OEM- en MRO- markten. Met meer dan 30.000
producten op voorraad streeft zij ernaar om niet alleen een leverancier, maar vooral een kennisgedreven
partner te zijn voor zowel nationale als internationale klanten. De jarenlange kennis en ervaringen van de
producten en processen biedt een waardevolle bijdrage aan het productbeleid en de (logistieke)
bedrijfsprocessen van de afnemers.
Wenst u meer informatie over Hydroflex Hydraulics? Neem dan contact op met de verkoopafdeling:
Oud-Beijerland : +31 (0)186 620 777 of per e-mail: sales@hydroflex.nl
Rotterdam
: +31 (0)10 283 90 00 of per e-mail: rotterdam@hydroflex.nl
Brussel
: +32 (0)2 267 41 14 of per e-mail: sales@hydroflex.be
www.hydroflex.nl
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