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Kwaliteit, veiligheid & duurzaamheid
•

Een kledingmerk of producent van geconfectioneerde producten wordt steeds vaker
geconfronteerd met de uitgebreide, steeds meer complexe reglementeringen en
normeringen van toepassing in de sector. De opvolging van de wetgevingen i.v.m.
algemene productveiligheid zijn hier voorbeelden van. Technologische evoluties,
innovaties en strengere kwaliteitsstandaarden in de productie zijn de sector bovendien niet
vreemd. Het is noodzakelijk om hierin niet achterwege te blijven en als bedrijf mee te
evolueren om competitief te blijven.

•

Ben je op zoek naar een geschikte productiepartner in binnen- en/of buitenland? Dan
brengt Creamoda jou met de aangewezen personen in contact. Voor technisch advies
omtrent kwaliteitsorganisatie, welzijn en veiligheid op het werk, persoonlijke
beschermingsmiddelen, ecodesign, risicomanagement, preventieplannen, omgaan met
standaarden, etc. kunnen bedrijven beroep doen op de expertise inzake kwaliteit, veiligheid
& duurzaamheid.
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Q’s
•

Mijn klant vraagt mij of mijn producten conform zijn met de geldende wetgevingen? Wat
moet ik doen?

•

Moeten wij op onze producten samenstellingsetiketten
samenstellingsetiket in de nationale taal?

•

Mijn producten worden gemaakt door derden; ben ik verplicht om labotesten te laten
uitvoeren?

•

Zijn er in bepaalde Europese landen wettelijke vereisten op het vlak van het ontwerp van
producten voor kinderen?

•

Kunt u mij verder helpen met de opmaak van een risicoanalyse voor mijn producten?

•

Voor enkele klanten ben ik op zoek naar confectieateliers in België die producties van
baby- en kinderkleding kunnen stikken naar patroon en ontwerp van onze klanten. Kent u
bedrijven die hiervoor in aanmerking komen?

•

Waar kan ik terecht voor de aankoop van confectie-specifieke bedrijfssoftware?

•

Wij zijn aangesloten bij Val-I-pac; moeten wij een bijdrage betalen in Luxemburg en/of
eventuele andere landen?

•

Ik ben aankoper en op zoek naar project begeleiding om duurzamere producten te kunnen
aankopen?

•

Hoe ga ik om met lastenboeken en het opmaken van technische fiches?

•

Ik heb klachten over de maten van mijn producten? Hoe pak ik dit aan?

•

Klanten vragen ons of onze producten duurzaam gemaakt worden?

•

Ik produceer in België en klanten vragen om een bewijs?

•

ERP, PDM of PLM: wat zijn de voordelen?
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