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Graag blijven wij u per mail (maar niet te vaak) op de hoogte houden van nieuws en speciale aanbiedingen. Wilt u onze emails toch niet langer 
ontvangen? Klik dan hier of mail naar unsubscribe@vercom.nl om u af te melden. Per 25 mei 2018 is bovendien de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook Vercom International BV respecteert uw privacy. Klik hier om ons privacystatement te lezen.

BRC CERTIFICAAT VOOR VERCOM INTERNATIONAL MET 
A-GRADE (!) ALS RESULTAAT 
Ter bevordering van verdere professionalisering van Vercom International heeft 
inmiddels ook Vercom Wormerveer haar productie overgeplaatst naar Stara Zagora te 
Bulgarije. Hierdoor bundelen wij alle productie op één locatie. Dat is niet alleen 
praktisch, maar komt de kwaliteit ook nog eens ten goede! 

Om de jaarlijkse kwaliteitsnorm te 
waarborgen is een BRC audit 
uitgevoerd bij Vercom Plastics 
Industries Bulgaria om het BRC 
certificaat (Global Standard for 
P a c k a g i n g A n d P a c k a g i n g 
Materials Issue 5) te continueren. 

De uitvoering hiervan heeft een 
zeer positieve (!) uitwerking  
gehad met een A-grade als 
resultaat! Hier zijn wij dan ook als 
Vercom International erg trots op!

Omdat onze locatie in Wormerveer geen productie meer heeft, maar wel aan de BRC norm wil 
voldoen, is voor de variant Storage & Distribution (S&D) gekozen.

Kwal i te i t in de verpakkings- 
industrie zou vanzelfsprekend 
moeten zijn. Voor ons is het dan ook 
zeer belangrijk dat wij toetsbaar en 
aantoonbaar naar de norm van 
uitstekende kwaliteit werken. Mede 
om die reden zijn wij extra blij met 
ons nieuwe BRC Certificaat. 
Deze BRC norm voor Packaging and 
Packaging Materials werd voorheen 
aangeduid als BRC-IoP. In versie 5 
is deze aanduiding weggelaten. 

Heeft u een vraag of wilt u een 
bestelling plaatsen? Neem dan 
gerust contact met ons op.
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