
ESTEPE zet zich in het voor het leveren van eff ectief projectbeheer, hoogwaardig gefabriceerde producten en uitstekende 
klantenservice aan al onze klanten op een professionele en fl exibele manier.

Door gebruik te maken van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO9001:2015 zal ESTEPE consequent voldoen aan of 
overtreff en van de eisen en verwachtingen van onze klanten. 

Ons doel is om te voldoen aan de behoeften van onze klanten, door middel van een korte time-to-marketing van nieuwe 
producten; tijdige levering van seriële producten met de beste prijs-kwaliteitverhouding; effi  ciënte en toegewijde service; of 
superieur kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze producten.

Als zodanig hebben we ons verbonden met het volgende:
•  Begrijpen en reageren op de behoeften en verwachtingen van onze klanten.
•  Het ontwikkelen van een zeer bekwaam en gemotiveerd team van mensen met volledige verantwoordelijkheid. Het  

 actief stimuleren van de groei van werknemers door de tools en training te bieden die nodig zijn om te slagen.
•  Ondersteuning van een open en positieve werkomgeving om de uitwisseling van ideeën en innovatie te bevorderen.
•  Het opbouwen van langdurige relaties met onze leveranciers.
•  Het leveren van bewezen designproducten door het gebruik van innovatieve technologie.
•  LEAN-productie om voortdurende kwaliteits-, doorlooptijd- en kostenverbeteringen van onze producten de genereren.
•  Risicobeheer, SWOT-analyses en KPI’s als input om onze bedrijfsprestaties, systemen, processen en mensen continu te  

 verbeteren. 
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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

Special Truck Products B.V.
Handelend onder de naam: ESTEPE
Cereslaan 15, 5384 VT Heesch, Nederland

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 9001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0022435

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

Ontwerp, productie, reparatie en verkoop van kunststof en stalen truck en trailer onderdelen, modificaties en montage van cabines 
en chassis voor alle soorten transportmiddelen.


