
Zijn uw lokalen goed schoongemaakt ?
Bent u er niet zeker van ?

Wat kan u er aan doen om uw twijfels weg te nemen ?

Controleorganisme geaccrediteerd door 
388-INSP

Geeft u een beoordeelt :

>   DUIDELIJK     >   NEUTRAAL     >   OBJECTIEF



IPSO, controleorganisme 
voor het meten van de netheid in lokalen, geaccrediteerd door        

“Deze controlemethode is er op gericht de subjectieve indruk van de netheid 

van lokalen om te zetten in een objectief meetbaar resultaat”.

1. Wat is een Belac accreditatie ?
Een Belac accreditatie is een attest dat wordt uitgegeven door Belac. Het is het 
formele bewijs van de competentie van de instelling die specifieke opdrachten voor 
de evaluatie van de conformiteit uitvoert.
IPSO heeft de Belac erkenning niet alleen omwille van zijn technische competen-
ties, maar ook omwille van zijn onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit 
t.o.v. de geldende normen. Concreet, de correcte toepassing van de norm EN 13549 
en ISO 17020.
Belac is het enige Belgische accreditatieorganisme dat erkend is door de Belgi-
sche Staat en de Europese Unie.

2. Hoe verloopt een geaccrediteerde audit ?
•  De inspectiegids definieert eenduidig, per inventaris, de schoonmaakcriteria die 

gehanteerd worden tijdens een controle.
•  Het mechanische van de resultaatsberekening wordt expliciet beschreven in het 

meetsysteem en wordt gevalideerd door de klant.
•  De steekproef is aangepast aan het gebouw volgens de regels van de norm  

EN 13549. 
•  Flash-control is de informaticatool die toelaat de informatie van een audit te 

beheren

3. Wat zijn de voordelen van een Belac geaccrediteerde IPSO-controle ?
• Het resultaat, al dan niet conform, maakt een eind aan alle subjectieve discussies.
• Rapporten zijn eenvoudig en begrijpbaar voor alle partijen.
•  De informaticatool via internet maakt controles mogelijk tegen aantrekkelijke 

prijzen.
•  Het programma laat toe om verschillende rapporten en statistieken te exploite-

ren en verbeteringsplannen voor de kwaliteit op te maken.

IPSO, eerste geaccrediteerd controle-organisme 
voor de schoonmaak van lokalen.
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