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CERTIFICATIEOVEREENKOMST 
 

Ondergetekende, 

Achternaam en voorletter(s) (zoals op ID: ____________________________________________________ 

Geb. datum:  ____________________  Geb. plaats/land:  ______________________________________  

Adres:  ____________________________________  Postcode/Woonplaats: ________________________  

E-mail adres:  _______________________________  Telefoonnummer: ___________________________ 

verzoekt in aanmerking te komen voor certificering door DNV Business Assurance B.V. voor: 

 ZZP’er in Zorg en Welzijn 

verklaart dat hij/zij op de hoogte is van, zoals vermeld op de website van DNV 
(www.dnv.nl/vakbekwaamheid, in de betreffende sectie): 

• de DNV Certificatie-voorwaarden zoals gespecificeerd in het van toepassing zijnde 
certificatieschema; 

• de van toepassing zijnde examenvoorwaarden; 

• de van toepassing zijnde procedure voor klachten, bezwaar en beroep en, door ondertekening van 
deze verklaring, dat hij/zij de voorwaarden daarvan aanvaardt en zal naleven; 

• het van toepassing zijnde beleid inzake opschorting en intrekking van certificatie; 

• de privacyverklaring van DNV;  

• geen informatie over het examen of examenmateriaal zal delen met of vrijgeven aan derden en zich 
zal onthouden van frauduleus gedrag in verband met het examen; 

• aanvaardt bij ondertekening van deze overeenkomst (de Overeenkomst) dat de "Algemene 
Voorwaarden van DNV: Persoonscertificering" van DNV van toepassing zijn op deze Overeenkomst 
en dat hij/zij zich zal houden aan de bepalingen van deze Overeenkomst en de "Algemene 
Voorwaarden voor Persoonscertificering" van DNV; 

• de mogelijkheid om (binnen redelijke grenzen) aanspraak te maken op een aangepast examen. 
 
Voorts verklaart de ondergetekende bij het verkrijgen van het certificaat de volgende 
geldigheidsvoorwaarden te aanvaarden: 
 

• Zich te houden aan de bepalingen van het certificatieschema; 

• Zich uitsluitend te beroepen op de certificatie met betrekking tot het vakgebied waarvoor de 
certificatie is toegekend en het certificaat niet misleidend te gebruiken; 

• De certificatie niet te gebruiken op een wijze die DNV in diskrediet zou brengen, dit ter beoordeling 
aan DNV; 

• Het certificaat en indien van toepassing het pasje uitsluitend te gebruiken voor de geldigheidsduur 
en geen aanspraak meer te maken op de certificatie met verwijzing naar DNV of de certificatie zelf, 
en alle door DNV uitgegeven certificaten na schorsing of intrekking van de certificatie aan DNV te 
retourneren; 

• DNV onmiddellijk in kennis te stellen van wijzigingen in functie, werkgever, adres of andere 
informatie die van invloed kunnen zijn op het voldoen aan de certificatievoorwaarden; 

• ermee in te stemmen dat DNV een herinnering stuurt voor hercertificering. 
 
 
 
Datum:   ___________________________________  Handtekening:  _____________________________________  
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Ondergetekenden: 
 
De Certificerende Instantie DNV Business Assurance B.V. 
gevestigd te Barendrecht,  
hierna te noemen: De Certificerende Instantie 
 
en de voornoemde kandidaat:  
hierna te noemen: Opdrachtgever 
  
in aanmerking nemende : 
— dat De Certificerende Instantie, al dan niet in licentie, het recht kan verlenen tot het voeren van door de 
Certificerende Instantie of derden gedeponeerde collectieve merken voor zaken en diensten, eventueel in de vorm van 
een certificaat, hierna te noemen: Beeldmerken; 
— dat Opdrachtgever het recht wil verwerven om een of meer Beeldmerken voor nader door hem aan te geven, door 
hem vervaardigde en/of nog te vervaardigen en/of te verhandelen zaken of diensten te voeren. 
 
komen overeen: 
 
Artikel 1 
Aan Opdrachtgever wordt het recht verleend op het voeren van Beeldmerken voor de op de daartoe verstrekte 
certificaten genoemde zaken of diensten onder de volgende voorwaarden: 
1) voor iedere groep van zaken of diensten, waarvoor door De Certificerende Instantie het recht op het voeren van een 
Beeldmerk wordt verleend, wordt onder de voorwaarden van het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde 
Reglement behorende bij het Beeldmerk door De Certificerende Instantie als bijlage bij deze overeenkomst een 
afzonderlijk certificaat verstrekt waarop vermeld moet zijn: de toestemming tot het voeren van het Beeldmerk, de zaken 
of diensten waarvoor deze toestemming verleend is, de geldigheidsduur van het certificaat; 
2) het Reglement behorende bij het Beeldmerk, waarvan het depot van dat Beeldmerk bij het Benelux- Merkenbureau te 
's-Gravenhage vergezeld is, is een integrerend bestanddeel van deze overeenkomst vanaf het moment dat een 
schriftelijke aanvraag bij De Certificerende Instantie is ingediend voor het voeren van dit Beeldmerk; 
3) de genoemde certificaten maken deel uit van deze overeenkomst, voor zover ze als rechtsgeldig getekende 
aanhangsels zijn uitgegeven en hun geldigheidsduur niet is verstreken. 
 
Artikel 2 
De algemene voorwaarden voor opdrachten aan De Certificerende Instantie zijn onverkort van toepassing, met dien 
verstande dat criteria en concept-criteria voor Beeldmerkverlening openbaar zijn. 
 
Artikel 3 
Opdrachtgever verplicht zich om de producten en diensten waarvoor een certificaat is verstrekt steeds aan de geldende 
eisen voor het gebruik van dat Beeldmerk te laten voldoen. De opdrachtgever neemt hiertoe voldoende maatregelen.  
Als geldende eisen worden gedurende de looptijd van het certificaat de eisen bij het verlenen of verlengen van het 
certificaat aangemerkt tenzij bij de aanvang van de verlengingstermijn mededeling is gedaan van toekomstige wijziging. 
Indien bij het verlenen of verlengen bekend was dat op een vastgestelde datum gewijzigde eisen zullen gaan gelden 
worden deze gewijzigde eisen van kracht na de overgangsperiode waarvan aan opdrachtgever mededeling wordt 
gedaan voor de verlening of verlenging. 
 
Artikel 4 
Opdrachtgever verplicht zich om voor de producten en diensten waarvoor een certificaat is verstrekt een 
gedocumenteerde klachtenprocedure te hanteren. Klachten moeten naar redelijkheid worden afgehandeld. 
Alle daarop betrekking hebbende documenten moeten tot vijf jaar na de klacht ter inzage van De Certificerende 
Instantie aanwezig blijven. 
  
Artikel 5 
De verschuldigde bijdragen voor het recht op het voeren van de Beeldmerken worden jaarlijks door De Certificerende 
Instantie aan de Opdrachtgever medegedeeld. Wijzigingen in de bijdragen worden ten minste drie maanden voor de 
ingang van een nieuwe periode bekendgemaakt en gelden niet voor lopende periodes van certificaten. 
 
Artikel 6 
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Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit de van toepassing zijnde 
Reglementen ook na een tweede sommatie niet naar behoren nakomt, zal de Opdrachtgever de rekening voor de 
kosten die aan de zijde van De Certificerende Instantie ontstaan voor het doen naleven van deze overeenkomst en de 
Reglementen op eerste verzoek voldoen, onverlet de nadere bepalingen in de van toepassing zijnde Reglementen. 
 
Artikel 7 
De overeenkomst van partijen kan door hen beiden worden opgezegd tegen 31 december van ieder jaar met een 
opzeggingstermijn van ten minste een jaar.  
 
Opzegging der overeenkomst door De Certificerende Instantie moet nader door haar worden gemotiveerd en de toets 
der redelijkheid kunnen doorstaan. 
Bij het einde der overeenkomst vervalt ieder recht op het voeren van de collectieve merken door de Opdrachtgever op 
basis van door De Certificerende Instantie afgegeven certificaten. 
 
Namens de Certificerende Instantie 
 
 
Naam: B. Heijnen-Kerpel 
 
 
Handtekening  
 
Firmastempel: 

   
 
 
 
De kandidaat/opdrachtgever gaat met het ondertekenen akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in de 
certificatieovereenkomst en de overeenkomst m.b.t. het gebruik van het Beeldmerk HKZ ZZP’er. 
 

 
Naam:   ___________________________________  Handtekening:  _____________________________________  
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