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DM Impressions gecertificeerd voor ISO 14001 en ISO 9001
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DM Impressions in Purmerend is gecertificeerd voor ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 9001
(kwaliteitsmanagement). ‘ISO 14001 is een hercertificering, ISO 9001 is nieuw voor ons’, zegt
directeur Joop ten Klei. ‘Wij wilden een stap verder gaan en onze organisatie verder
professionaliseren. ISO 9001 is daar een bevestiging van. Het past goed in ons beleid waarin
kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan. Natuurlijk kosten
ISO trajecten veel energie en tijd. Maar dat is het ons waard. We doen het voor onze klanten en voor
de maatschappij’. Peter de Vries, verantwoordelijk voor de operatie binnen DM Impressions, vult
aan: ‘Want naast ISO 14001 spannen we ons ook in voor verschillende goede doelen. Die helpen wij
met onze kennis en productiefaciliteiten en vooral betrokkenheid om meer inkomsten te genereren.
Die ondersteuning zien wij als een MVO invulling. Dat voelt goed en past helemaal in ons streven om
de bewustwording en verantwoording voor een gezonder milieu en betere maatschappij tastbaar en
concreet te maken’.

Over DM Impressions
DM Impressions is een jong DM bedrijf met meer dan een halve eeuw ervaring. Hoe dat kan? De
oprichter Joop ten Klei begon al in 1957 in het grafisch afwerkingsbedrijf van zijn ouders. Dat
familiebedrijf heeft dat samen met zijn broers uitgebouwd en ontwikkeld tot een gerenommeerd DM
bedrijf. In 2006 startte de DM nestor samen met dochter Jacqueline in Purmerend met DM
Impressions. De filosofie is niet veranderd en simpel: DM indruk moet maken, mailingen moeten
geopend worden, boodschappen moeten beter gelezen en begrepen worden en uiteindelijk
responderen. Met alle kennis en ervaring wil DM Impressions aan dat proces een bijdrage leveren en
samen met de klant en de ontwerper totaalconcepten realiseren waarin creatieve technische
mogelijkheden worden ingezet om het resultaat verder te optimaliseren.
Meer informatie over DM Impressions vindt u op: www.dmimpressions.nl
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