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Echo Precast Engineering behaalt ISO 
9001:2015-certificering 
Certificering bewijst dat bedrijf staat voor kwaliteit en 
uitmuntendheid 
 
Houthalen, België – Echo Precast Engineering, ontwerper en bouwer van machines en 
apparatuur voor de productie van voorgespannen prefab betonelementen, is erin geslaagd het 
ISO 9001:2015-certificaat te behalen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem gericht op het ontwerp, 
de productie en de verkoop van zijn machines en apparatuur en de service na verkoop. 
 
ISO 9001:2015 is de internationale norm waarin eisen voor een kwaliteitsbeheersysteem (QMS) 
zijn opgenomen. Ze wordt gebruikt door bedrijven die betrouwbare producten en diensten 
willen leveren die voldoen aan behoeften van de klant en aan de geldende wet- en regelgeving. 
Echo Precast Engineering streeft naar uitmuntende processen en maakt zijn klanten en 
leveranciers wereldwijd op een tastbare manier duidelijk dat het streeft naar kwaliteit in al zijn 
processen om zijn klanten beter van dienst te zijn. 
 

ISO 9001:2015 verklaart en erkent dat Echo Precast Engineering voldoet aan 
de hoogste kwaliteitsnormen, met de nadruk op uitmuntende prestaties en 

innovatie. 

 
"We voelen ons vereerd met deze glansrijke certificering, die blijk geeft van onze teamgerichte 
cultuur, uitmuntende prestaties en maximale betrokkenheid bij onze klanten," aldus algemeen 
directeur Sabine Erspamer. "Dit is een bekroning op het werk van ons team bij Echo, onze 
mensen die elke dag garant staan voor dit erkende uitmuntende niveau," aldus Stef Verhelst, 
algemeen directeur van Echo Precast Engineering. 
 
De ISO-normen worden regelmatig herzien om te waarborgen dat de eisen ervan aansluiten bij 
de beste praktijken voor organisaties en bij de behoeften van klanten in een markt die 
voortdurend in beweging is. Ga voor meer informatie naar 
www.certification.bureauveritas.com/ 
 
Over Echo Precast Engineering 
 
Echo Precast Engineering, gevestigd in Houthalen (België), ontwikkelt en produceert machines 
en installaties voor de productie van voorgespannen betonelementen. Met onze expertise en 
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onze technische service hebben we door de jaren heen een wereldwijde reputatie opgebouwd. 
We combineren onze jarenlange ervaring met op maat gemaakte oplossingen en bieden onze 
klanten cruciale concurrentievoordelen. Ga voor meer informatie naar www.echoprecast.com. 
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