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Er zijn verschillende bedrijven dewelke

high security verzegelingen verkopen,

maar ze kunnen niet alle benodigde

certificaten onder ISO17712:2013

voorleggen.

In geval van een betwisting is uw

organisatie wettelijk ontslagen van

elke aansprakelijkheid als u deze

vereiste certificaten kan voorleggen.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf

zeker is dat het High Security

veiligheidszegels heeft gekocht die

voldoen aan de vereisten van de ISO

17712:2013 standaard, en bijgevolg

kan worden beschouwd als vrijgesteld

van elke aansprakelijkheid in het geval

dat er onverwacht een probleem zou

opdagen, zorg er dan voor dat uw

leverancier volgende certificaten kan

vrijgeven:
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In dit certificaat, ISO17712:2013, moet de volgende

informative duidelijk zichtbaar zijn :

- De autoriteit dewelke de test uitvoert

- De fabricant van de high security veiligheidszegel

- Datum van de test

- De testresultaten dewelke de veiligheidszegel als

‘’HIGH SECURITY’’ certificeren

- Foto’s van de veiligheidszegel

- De handtekening van de supervisor dewelke de testen

heeft uitgevoerd

- Het meest gebruikte autoriteitslabo is Dayton Brown in

de US

Dit certificaat heeft betrekking op de verzegeling en

garandeert dat de zegel voldoet aan alle eisen onder de

ISO 17712:2013 normen.

* Dit certificaat is alleen van toepassing op het product en wordt uitgegeven door

een ISO 17025 gekwalificeerd labo.

CERTIFICAAT

ISO17712:2013 certificaat van 

conformiteit voor het testen van 

mechanische zegels
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Verklaring van een internationale certificatie-

instantie (bv. SGS) waarin wordt bevestigd

dat de fabrikant van de veiligheidszegels de

beste werkwijzen heeft toegepast om ervoor

te zorgen dat de zegel zelf voldoet aan de

voorwaarden vastgelegd in clausule 6 van de

ISO17712:2013 standaard.

Clausule 6 van de ISO17712:2013 standaard

verplicht de producent van de zegel om

onder zijn verantwoordelijkheid, en in

aanwezigheid van een certificatie-instelling

(bv.SGS), de weerstand van de zegel en

sommige pogingen tot manipulatie te testen.

De verklaring moet vergezeld zijn van foto’s

en video’s dewelke de weerstand van de

zegel en pogingen tot manipulatie/fraude

aantonen.

Dit certificaat heeft betrekking op de producent

van de zegels en maakt integraal deel uit van

het productcertificaat waarnaar wordt verwezen

in punt 1. Zonder dit aanvullende 2de certificaat

kunnen de eisen van High Security zegels niet

volledig worden vervuld.
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Certificering van het kwaliteitssysteem van de zegel-

producent in overeenstemming met UNI EN ISO 9001:2015

Dit certificaat heeft betrekking op de producent van de zegels.

De producent van de zegels moet UNI EN ISO 9001 gecertificeerd

zijn.

Dit type certificaat wordt uitgegeven door een certificeringsinstantie

(bv. SGS) die de geschiktheid van de zegel-productie en de interne

processen van de producent bevestigt dewelke dienen te voldoen

aan de ISO 9001-vereisten.

Als het bovenvernoemde certificaat niet bestaat kan de producent

van de zegels het certificaat van de verzegeling ISO 17712:2013

‘’Bijlage A’’ niet aanvragen

Daarom vullen de 3 certificaten elkaar aan en worden ze een

integraal onderdeel voor het veilig gebruiken van High Security

veiligheidszegels.
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LeghornGroup, met zijn voortdurende aandacht voor

de eindklant, biedt niet alleen de nodige certificaten

voor naleving van ISO17712:2013 zoals hierboven

beschreven, maar anticipeert ook op de behoeften

van de klant door volgende aanvullende vrijwillige

certificering te bieden:

 Uniekheid van de High Security veiligheidszegel

 De verklaring waaruit blijkt dat een High Security

veiligheidszegel nooit zal verkocht worden

zonder een unieke nummering, naam en

identificatie van de producent.

 De verklaring dewelke bevestigt dat het bedrijf

regelmatig een database bijhoudt dewelke de

traceerbaarheid van elke High Security

veiligheidszegel mogelijk maakt en waarin de

volgende informative wordt vastgelegd:

Type van zegel
Kleur
Nummering
Personnalisatie
Aantal verkocht
Naam van de klant

Voor meer informatie: :

http://leghorngroup.com/pen/products/01-security-

seals/01-high-security-seals-iso-17712-2013/
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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