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Dit addendum heeft als aanvulling op de algemene 

beleidsverklaring van Croonwolter&dros B.V. 

betrekking op de toezichttaken zoals geformuleerd 

in het kwaliteitszorgsysteem; in het bijzonder voor 

elektrotechnische inspecties uitgevoerd door:

Croonwolter&dros Survey and Inspection

De algemene beleidsverklaring blijft onverminderd 

geldig.

Algemeen

Onafhankelijk van alle overige bedrijfsactiviteiten 

bevat het dienstenpakket voor Croonwolter&dros 

Survey and Inspection eveneens het vervullen van 

onafhankelijke toezichttaken.

Beleidsverklaring

Het beleidsdoel met betrekking tot de toezichttaken 

richt zich op het realiseren van de diverse criteria 

zoals deze zijn geformuleerd en vastgelegd in het 

kwaliteitszorgsysteem. Voor de juiste uitvoering van 

de diverse taken in het kader van toezicht uitoefenen 

worden medewerkers ingezet die daarvoor  

voldoende zijn gekwalificeerd en waarbij tevens alle 

noodzakelijke middelen worden verstrekt. Als 

kwaliteitsborging van de genoemde toezichttaken 

worden de volgende normen, de bij de SCIOS 

scope’s behorende documenten, vergunningen van 

de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor 

Drone inspecties gehanteerd:

• NEN-ISO 9001

• NEN-EN-ISO/IEC 17020

• SCIOS scope 8, 9, 10 en 12

• Exploitatievergunning onbemand  

 luchtvaartuig (Drones (RPAS))

Implementatie

De directie van Croonwolter&dros B.V. stelt het 

beleid vast. De aangewezen technisch managers 

inspecties dragen zorg voor de implementatie van 

het beleid.

Intentieverklaring

De directie van Croonwolter&dros B.V. verklaart 

hierbij dat alle maatregelen, zoals beschreven 

in het kwaliteitszorgsysteem, genomen worden 

teneinde zeker te stellen dat de toezichttaken 

volledig kunnen worden vervuld.

De directie van Croonwolter&dros B.V. onderstreept 

het belang van deze beleidsverklaring en gaat 

Kwaliteitszorgsysteem

Het kwaliteitszorgsysteem draagt bij aan het met 

elkaar in overeenstemming brengen van 

overeengekomen specificaties, richtlijnen, normen, 

arbo- en milieuwetgeving. Bedrijfsactiviteiten 

worden, waar van toepassing, in overeenstemming 

gebracht met de eisen in de relevante certificaten.

Een actueel overzicht van certificaten is te vinden op 

www.croonwolterendros.nl/nl/downloads/overig 
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