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 Klachtenprocedure van                  
 Deze procedure dateert van :    
 Deze procedure wordt :
geëvalueerd door
 De evaluatie gebeurt op basis van :      
              
 Eventuele aanpassingen van de procedure worden goedgekeurd door :                       
Klachtenprocedure                   
 Stap 1 : Ontvangst en registratie van de klacht
 Actie
 Wie
 Termijn
 Opmerking
 Stap 2 : Onderzoek van de klacht
 Actie
 Wie
 Termijn
 Opmerking
 Corrigerende maatregelen
 Actie
 Wie
 Termijn
 Opmerking
 Stap 3 : Communicatie naar klager
 Actie
 Wie
 Termijn
 Opmerking
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