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CERTIFICAAT
Nummer: 2235757

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

Mediq Nederland B.V.
Rijnzathe 10
3454 PV  De Meern

en de toepassing daarvan voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

ISO 9001:2015
Voor het toepassingsgebied:
Het ontwerp en ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. Het leveren van medische middelen, voeding 
voor medisch gebruik, medicijnen en bijbehorende zorg, diagnostische activiteiten, service en nazorg aan 
de patiënten thuis, huisarts, de verloskundige of in de instelling, aan het ziekenhuis, de zorginstelling of 
business to business. Het vergaren, bewerken en distribueren van product informatie van disposables en 
hulpmaterialen voor de extramurale markt.

Dit certificaat is geldig tot: 1 februari 2023
Dit certificaat is geldig vanaf: 1 februari 2020
Gecertificeerd sinds*: 1 april 1994

Dit certificaat is geldig voor de organisatie(s) en/of locaties genoemd op het addendum.
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ADDENDUM
Behorende bij certificaat nummer: 2235757

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

Mediq Nederland B.V.
Rijnzathe 10
3454 PV  De Meern
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Gecertificeerde vestiging(en): Afwijkende scope

Mediq Nederland B.V.
Rijnzathe 10
3454 PV  De Meern

Het ontwerp en ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. 
Het leveren van medische middelen, voeding voor medisch 
gebruik, medicijnen en bijbehorende zorg, diagnostische 
activiteiten, service en nazorg aan de patiënten thuis of in de 
instelling, aan het ziekenhuis, de zorginstelling of business to 
business.

Mediq Nederland B.V.
Alexander Flemingstraat 2
3261 MA  Oud-Beijerland

Leveren van medische middelen, voeding voor medisch gebruik, 
medicijnen, service en nazorg aan de huisarts, de 
verloskundige, het ziekenhuis, de zorginstelling of business to 
business

Mediq Medeco België
Ikaroslaan 19
1930  Zaventem
Belgie

Leveren van medische middelen, voeding voor medisch gebruik, 
medicijnen, service en nazorg aan de huisarts, de 
verloskundige, het ziekenhuis, de zorginstelling of business to 
business

Mediq Nederland B.V.  
Hengelderweg 24
6942 NB  Didam

Leveren van medische middelen en bijbehorende zorg, service 
en nazorg aan de patiënten thuis of in instelling of aan de 
zorginstelling

Mediq Nederland B.V.
Brandpuntlaan Zuid 14
2665 NZ  Bleiswijk

Leveren van producten voor de gezondheidszorg.

NIGELLA IT B.V.
Patersplein 24-26
6351 EW  Bocholtz

Het vergaren, bewerken en distribueren van product informatie 
van disposables en hulpmaterialen voor de extramurale markt

Dit addendum is geldig tot: 1 februari 2023
Dit addendum is geldig vanaf: 1 februari 2020




