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CERTIFICAAT 
 
Nummer: 2129531 
 
Het managementsysteem van de op het addendum vermelde organisatie(s) en/of locaties van: 
 

Palladium Security Group B.V. 
Vlijtstraat 40 
7005 BN  Doetinchem 
 
 
en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in: 
 

ISO 9001:2015 
 
 
Voor het toepassingsgebied: 
De ontwikkeling, inkoop, assemblage, wereldwijde verkoop en levering van mechanische en elektronische 
high security sloten en sluitsystemen en aanverwante producten voor kluizen, brandkasten en afsluitbare 
kasten, alsmede het beheer van een wereldwijd servicenetwerk. 
 
De ontwikkeling, inkoop, assemblage, verkoop en levering van opberg- en veiligheidsartikelen zoals 
sleutelkasten, kluizen en aanverwante producten. 
 
Dit certificaat is geldig tot: 1 februari 2022 
Dit certificaat is geldig vanaf: 29 januari 2021 
Gecertificeerd sinds*: 1 februari 2010 
 
Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum. 
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ADDENDUM 
 
Behorende bij certificaat nummer: 2129531 

 
Het managementsysteem van de organisatie(s) en/of locaties van: 

 

Palladium Security Group B.V. 
Vlijtstraat 40 
7005 BN  Doetinchem 
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Gecertificeerde vestiging(en): Afwijkende scope 
 
M-Locks B.V. 
Vlijtstraat 40 
7005 BN  Doetinchem 

De ontwikkeling, inkoop, assemblage, wereldwijde verkoop en 
levering van mechanische en elektronische high security sloten 
en sluitsystemen en aanverwante producten voor kluizen, 
brandkasten en afsluitbare kasten, alsmede het beheer van een 
wereldwijd servicenetwerk. 

 
Beaumont B.V. 
Vlijtstraat 40 
7005 BN  Doetinchem 

De ontwikkeling, inkoop, assemblage, verkoop en levering van 
opberg- en veiligheidsartikelen zoals sleutelkasten, kluizen en 
aanverwante producten. 

 
M-Locks AB 
Partihandlarvagen 47, 2 tr. 
120 44  Årsta 
Zweden 

De verkoop en levering van mechanische en elektronische high 
security sloten en sluitsystemen en aanverwante producten voor 
kluizen, brandkasten en afsluitbare kasten. 

 
 
Dit addendum is geldig tot: 1 februari 2022 
Dit addendum is geldig vanaf: 29 januari 2021 

 




