
Het gehele certificeringsproces voor een BRL6000-25 certificaat kan in de praktijk enkele maanden in beslag nemen. 
Wij raden u aan om op tijd contact met ons op te nemen, zodat u geen onnodige risico’s loopt.

Heeft u vragen over de BRL6000-25 en hoe wij u kunnen ondersteunen? 
Neem dan gerust contact met ons op. Onze experts helpen u graag verder! 

Certificeringsproces
BRL6000-25

De laatste 
check 
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Gratis online 
meeting

Na uw aanvraag plannen we 
een gratis online meeting op 
een tijdstip dat u het beste uit-
komt. U hoort dan wat er no-
dig is om aan de BRL6000-25 
norm te voldoen. Daarnaast 
kunt u gerichte vragen stellen 

aan onze experts.

Voorstel  
op maat

Bent u klaar voor de volgende 
stap? Dan ontvangt u van ons 
een voorstel op maat. Hebben 
we toch meer informatie nodig? 
Dan ontvangt u een e-mail met 

aanvullende vragen.

Tijd voor de Audit!
Het is zover: het moment van de audit. Deze vindt 

plaats op de datum die u met ons heeft afgesproken. 

Ons operationele team zorgt ervoor dat alles gereed 
is voor de audit. Heeft u nog vragen voor of tijdens 
de audit? Stel ze gerust aan ons team van experts.

Blijkt uit de audit dat er geen 
tekortkomingen zijn geconsta-

teerd, dan voldoet u aan de norm! 
Het auditrapport wordt dan nage-
keken door een peer reviewer én 
een certificatiemanager. Na deze 

laatste check en goedkeuring 
verwerken we uw BRL-certificaat.

Zijn er toch enkele tekortkomingen 
geconstateerd? Dan ontvangt 

u deze in één overzicht. 
Zo weet u precies wanneer u 

welke corrigerende maatregelen 
moet aanleveren.

Akkoord? 
Aan de slag!

Een aantal dagen na het versturen 
van het voorstel, nemen we contact 
met u op. Dan beantwoorden we 
eventuele vragen die u nog heeft. 

Is alles duidelijk en gaat u akkoord met 
het voorstel? Dan gaan we direct voor 

u aan de slag!

We dragen de opdracht over aan ons 
operationele team en plannen samen 

met u de audit in.

Het eerste contact
Neem contact op met een van onze experts. Dit kan eenvoudig via 

het formulier op onze website of door onze supportafdeling een e-mail 
te sturen of te bellen.

Doorlooptijd
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Gefeliciteerd! U bent nu officieel 
gecertificeerd en ontvangt van ons uw eigen 

BRL6000-25 certificaat.

Uw eigen 
BRL6000-25 certificaat

https://www.dekra.nl/nl/brl-6000-25/

	Contact: 


