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IBEX – Certificatie-overeenkomst 

 

 
 
 
 
 

De certificatie-instelling IBEX Certificatie gevestigd te Nieuwegein, hierna te noemen de certificatie-instelling, en de houder van het 
persoonscertificaat Deskundig Asbest Acceptant conform het certificatieschema DAA 01042019 in beheer bij Stichting Ascert. 
 
 
Achternaam: .......................................................    Voorletters: …………………………… 
 
geboren op  ………… - …………  - …….……                      te ………………………………….………., hierna te noemen certificaathouder 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 

 
Artikel 1. Rechten te ontlenen aan certificatie van vakbekwaamheid Deskundig Asbest Acceptant: 

1.  Certificaathouder is gerechtigd om het verstrekte geldige certificaat te gebruiken; Het beeldmerk van ASCERT en IBEX mag door 
de certificaathouder niet worden gebruikt. 

2. Certificaathouder wordt door de instelling geregistreerd in het Ascert Certificaatregister met de Ascert-code als 
 identificatie (conform SCv Reglement Certificaatregister). 
3. Certificaathouder mag de titel “Door Ascert erkend Deskundig Asbest Acceptant” voeren. 
 

Artikel 2. Plichten: 
Certificaathouder 

1. Certificaathouder is verplicht gedurende de looptijd van het certificaat te voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling. 
2. Certificaathouder is verplicht om wijzigingen in zijn omstandigheden die voor het certificaat van belang kunnen zijn, zoals 

wijziging van werk, werkgever of woonadres aan de certificatie-instelling door te geven. 
Certificatie-instelling 

1. De certificatie-instelling informeert de certificaathouder ten minste 3 maanden voor het einde van de certificatieperiode over de 
mogelijkheden van hercertificatie.  

2. De certificatie-instelling draagt zorg voor de opname van het persoonscertificaat in het Ascert- Certificaatregister nadat de 
kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen. 

  

Artikel 3. Voorwaarden voor certificatie: 
1. Aan de betalingsverplichtingen jegens de certificatie-instelling voortkomende uit deze overeenkomst is voldaan;  
2. Het certificaat is maximaal geldig tot (einddatum: 10 jaar na certificatiedatum). 

 

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst: 
De certificatieovereenkomst zal door de certificatie-instelling beëindigd worden indien: 

1. blijkt dat de Certificaathouder op enigerlei wijze tijdens het examen heeft gefraudeerd, illegale voorkennis had van de 
examenopgaven of de geheimhouding van de examenopgaven heeft geschonden. 

2. de Certificaathouder zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel niet (meer) voldoet aan de voorwaarden; 
3. Er misbruik wordt gemaakt van het certificaat; 

 

Artikel 5. Klachten, bezwaar en beroep 
1. De klachten, bezwaren en beroepen met betrekking tot de examenprocedure, de examenvragen en de interpretatie en met 

betrekking tot de beslissing het certificaat wel of niet te verlenen worden ingediend bij de certificatie-instelling conform het 
examenreglement SC-512.  

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 
De certificatie-instelling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade na intrekking of schorsing van een persoonscertificaat. 
Aldus opgemaakt en ondertekend, 

 
 
 
 
 
 
De certificaathouder        Namens IBEX Certificatie  
Datum   : ___________________________   
 
Naam   : ___________________________  Naam  : __________________________ 

 
Handtekening  : ___________________________  Handtekening : __________________________ 

 
 


