DAN EYE er en moderne landsdækkende
kontrol- og inspektionspartner
DAN EYE er en fusion af Vejer & Måler i Hirtshals og Vejer & Måler i Aalborg og
med fusionen har vi kunnet forene kræfterne omkring nye fokusområder og
nytænkning i fremtidens forretningskoncept.
DAN EYE er således blevet en ny virksomhed, som bygger på mangeårige erfaringer indenfor kontrol og inspektion, med udgangspunkt i havnene i Nordjylland.
DAN EYE udfører i dag akkrediteret inspektion og prøveudtagning, og virksomheden er dermed den uvildige kontrolenhed, der sikrer, at virksomheder af alle
slags kan dokumentere eksempelvis råvaretilførsler, materialekvalitet, mængder
og mærkninger.
”Vor målsætning er, at vi kommer til kunden, lige meget hvor i Danmark opgaven skal udføres. Vi vil være meget aktive i forhold til at informere om vore
ydelser, vor fleksibilitet og den nye vinkel, at vi er landsdækkende.”
”Vore egne kontorer er placeret
flere steder i Nordjylland, derfor
kan vi hurtigt rykke ud lokalt.
Den landsdækkende gren udfører
vi fortrinsvis i samarbejde med et
netværk af godkendte og akkrediterede inspektionsvirksomheder i
hele Danmark.”

r

te
”Vi har altid åbent ef
aftale.”
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”Mulighed for vejnin
døgnet rundt.”

DAN EYE
ER AKKREDITERET TIL INSPEKTION EFTER STANDARDEN
DS/EN ISO/IEC 17020:2012

LANDSDÆKKENDE SERVICE
DAN EYE er en landsdækkende servicevirksomhed, der udfører og dokumenterer
uvildige, kundespecifikke kontrolopgaver,
prøveudtagninger, vejninger, målinger og
optællinger for både offentlige og private
danske og udenlandske virksomheder.

OMFATTENDE KOMPETENCER
DANAK - det danske akkrediteringsorgan har akkrediteret DAN EYE efter standarden
DS/EN ISO/IEC 17020:2012 og vi samarbejder med et netværk af godkendte inspektionsvirksomheder i Danmark, men også
andre relationer der sikrer en høj kvalitativ
serviceydelse.

AKKREDITERET NETVÆRK
DAN EYE fungerer som centraladministration ift. kvalitetsstyring og -sikring,
kundekontakt, kundekontrakter, leverandørkontakt, ordreindgang, videreformidling af ordrer til og fra underleverandører,
rapportering samt fakturering for vort
netværk.
Hvis du vil vide mere om DAN EYE kan
du se det på www.daneye.dk

DEN UVILDIGE PART MELLEM KØBER OG SÆLGER

