CERTIFICATIEOVEREENKOMST
Ondergetekende,
Achternaam: _______________________________ Voorletters (volgens ID-bewijs): ________________
Geb. datum: ____________________

Geb. plaats/land: ______________________________________

Adres: ____________________________________ Postcode/Woonplaats: ________________________
E-mail adres: _______________________________ Mobiel telefoonnummer: _______________________
Verklaart in aanmerking te willen komen voor certificatie door DNV Business Assurance B.V. voor:

Profiel: ................................................
Verklaart dat hij/zij heeft kennisgenomen van:
•
de DNV-certificatievoorwaarden zoals omschreven in het van toepassing zijnde certificatieschema, zoals deze
zijn vermeld op de website van DNV (http://www.dnv.nl/vakbekwaamheid, onder het relevante hoofdstuk);
•
de van toepassing zijnde examenvoorwaarden zoals deze zijn vermeld op de website van DNV
(http://www.dnv.nl/vakbekwaamheid, onder het relevante hoofdstuk);
•
de van toepassing zijnde procedure voor klachten, bezwaar en beroep zoals deze zijn vermeld op de website
van DNV (http://www.dnv.nl/vakbekwaamheid, onder het relevante hoofdstuk) en door ondertekening van deze
verklaring daarmee in te stemmen en daarnaar te handelen. Door ondertekening vervallen eventuele eerdere
aanvragen tot certificatie onder dit schema;
•
de Algemene Voorwaarden van DNV Persoonscertificatie, welke van toepassing zijn op deze overeenkomst;
•
Verklaart geen informatie te zullen delen over het examen en examenmateriaal en zich te onthouden van
frauduleuze handelingen betreffende het examen.
•
De manier hoe DNV met uw persoonsgegevens omgaat staat beschreven in ons Privacy Statement welke is te
vinden op onze website.
en na ondertekening van deze verklaring daarmee in te stemmen en naar te handelen. Door ondertekening vervallen
eventuele eerdere aanvragen tot certificatie onder dit schema. Ondergetekende verklaart tevens na het behalen van het
certificaat in te stemmen met de volgende geldigheidscondities:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum:

Zich te zullen houden aan de bepalingen van het certificatieschema;
Zorg te dragen voor de betaling om in aanmerking te komen voor het certificaat;
Zich uitsluitend te beroepen op de certificatie met betrekking tot het vakgebied waarvoor de certificatie is
toegekend en het certificaat niet misleidend te gebruiken;
Certificaat en pasje alleen te gebruiken zolang het certificaat geldig is;
De certificatie niet te zullen gebruiken op een wijze die DNV in diskrediet zou brengen, dit ter beoordeling van
DNV;
Geen uitspraken te doen over certificatie die door DNV als misleidend of niet toegelaten kunnen worden
beschouwd;
Onmiddellijk na het opschorten of intrekken van de certificatie te stoppen met elke aanspraak op de certificatie
die een verwijzing bevat naar DNV of naar de certificatie zelf en alle door DNV afgegeven certificaten naar
DNV te zullen terugsturen;
DNV direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in functie, werkgever, adres en andere informatie die van
invloed is op het voldoen aan de certificatie voorwaarden;
Registreren van klachten die tegen zijn/haar zijn ingediend en medewerking verlenen aan onderzoek van
klachten;
DNV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe gevolgschade na intrekking of schorsing van het
persoonscertificaat.
Er mee in te stemmen dat DNV de verstrekte persoonsgegevens gebruikt voor de registratie van het certificaat
in het DNV-certificatieregister “Certcheck”. Deze gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan
derden ter beschikking worden gesteld;
Instemmen met opname in het (semi) openbare register voor certificaathouders van de beheersstichting;
Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens leidt tot het ongeldig verklaren van het certificaat;
Er mee in te stemmen dat DNV u herinnert aan het tijdig her-certificeren
Verzoek tot inzage persoonsgegevens kunnen worden gericht aan: vakbekwaamheid@dnv.com;
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