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SKAWINSPECTION tilbyder inspektionsydelser
SKAWINSPECTION inspektionsområde er hovedsageligt lokalt,
men vi opererer gerne i hele landet.
Alle inspektioner der udføres, rapporteres af vore dygtige og
kompetente inspektører.
Dette er med til, i et hvert henseende, at understrege vores professionalisme og 100 % uvildighed.

Der er som sådan ingen begrænsninger…
SKAWINSPECTION har igennem mange år oparbejdet faglig
dygtighed og optimeret vore procedurer sådan så de er tilpasset
de enkelte inspektionsopgaver.
Ved skriftlig og uddybende ordreindgang står SKAWINSPECTION
klar til at varetage dine interesser.

SKAWINSPECTIONs inspektionsydelser omfatter:

• Vejning og opmåling.
• Prøvetagning og forsendelse til laboratorier i henhold
til kundens krav.

• Tally.
• Inspektion, kontrol og forsegling af eksportforsendelse.
• Draft og bunker survey i forbindelse med forsendelse
af løse og flydende varer.

• Andre ydelser så som opgørelse af

varelagre i forbindelse
med virksomhedsoverdragelse, revision og opgørelse for
forsikringsselskaber.

Inspektionsydelser af SKAWINSPECTION sikrer kunden:
- at ydelsen leveres uvildigt og uafhængigt
- at ydelsen leveres iht. eget kvalitetsstyringssystem med
beskrevne procedurer
- at ydelsen kan leveres, når det passer kunden
- at ydelsen dokumenteres på en inspektionsrapport
- at vi har intern kvalitetskontrol foretaget af intern auditor
- at alle vore inspektører har faglige kompetencer, viden og erfaring
- at alle data er 100 % korrekte
- at de udstedte inspektionsrapporter har gyldighed i hele EU samt
i store dele af den øvrige verden

SKAWINSPECTION er den uvildige part mellem køber og sælger
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SKAWINSPECTION
er godkendt og medlem af:

SKAWINSPECTION
er akkrediteret efter standarden
DS/EN ISO/IEC 17020 af:

SKAWINSPECTION
varetager inspektionsopgaver,
der lever op til kravene i
henhold til internationale
konventioner som beskrevet
af GAFTA og FOSFA.

SKAWINSPECTION
udfører akkrediteret
inspektionsopgaver:
Vejning - Måling
- Prøvetagning - Inspektion
- Tally.
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SKAWINSPECTION,
tidligere Vejer og Måler i Skagen, har siden 1999 udført
mange forskellige inspektionsydelser og er i dag centralt placeret
på Skagen Havn. I 2015 har vi ligeledes udvidet vore
aktiviteter med en filial i Hanstholm.
Fra vort hovedkontor i Skagen er der direkte udsigt til Skagen Red,
hvor tusindvis af skibe årligt anløber.
Helt naturligt er Skagen Havn og Red vor daglige arbejdsplads og
vore inspektører kan være på Skagen Red med ekstremt kort varsel.
SKAWINSPECTION
råder over egen brovægt, diverse vægtenheder og andet kalibreret
udstyr. I øvrigt udføres vort arbejde ofte i tæt sammen med
akkrediterede laboratorier.
SKAWINSPECTIONs
inspektionsområde er hovedsageligt lokalt i både Skagen og
Hanstholm, men vi opererer gerne i hele landet.
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