
 

©DEKRA Certification B.V.   1486_2 (2021-12) 

Certificatie-overeenkomst 
(invullen in blokletters a.u.b., vergeet niet uw handtekening te plaatsen linksonder aan dit formulier)  

 
Deze overeenkomst is gesloten tussen de Certificatie-instelling DEKRA Certification B.V., 
gevestigd te Arnhem, hierna te noemen DEKRA, en 
 
Achternaam: _______________________________________ Voorletter(s): 
___________ 
 
Geboren op: ____ - ____ - ________ te _______________________________________ 
 
hierna te noemen de Certificaathouder 
 

betreft:  het (de) Certifica(a)t(en) van Vakbekwaamheid voor STIPEL dat (die) door 

DEKRA aan de Certificaathouder is (zijn) verstrekt, hierna te noemen het 
Certificaat. 

 
CERTIFICATIEVOORWAARDEN 

- Het Certificaat is geldig tot de daarop aangegeven 
datum. 

- De Certificaathouder is minimaal 18 jaar. 
- De Certificaathouder gaat akkoord met registratie 

door DEKRA van de Certificaathouder op een 
openbare lijst, die door DEKRA wordt beheerd 
conform de AVG. 

- De Certificaathouder gaat akkoord met registratie in 
het openbare STIPEL register beheerd door STIPEL. 
 

PLICHTEN 
- De Certificaathouder zal DEKRA op elk moment 

kunnen aantonen wanneer hij relevante 

werkzaamheden heeft verricht. 
- De Certificaathouder houdt een overzicht bij of laat 

een overzicht bijhouden van klachten over hem in het 

kader van het Certificaat.  
- De Certificaathouder is verplicht een klacht over hem 

in het kader van dit Certificaat direct schriftelijk te 

melden of te laten melden bij DEKRA. 
- De Certificaathouder is verplicht mee te werken aan 

onderzoek van klachten door of namens DEKRA over 

onveilig handelen door de Certificaathouder. 
- Wanneer een Certificaat wordt ingetrokken of 

ongeldig wordt verklaard is de Certificaathouder 

verplicht om het Certificaat binnen 14 dagen na 
verzoek van DEKRA hiertoe, aan DEKRA schriftelijk 
te bevestigen dat het Certificaat is vernietigd. 

- De Certificaathouder is verplicht om veranderingen 
die van invloed kunnen zijn op zijn vakbekwaamheid 
en/of wijzigingen in zijn omstandigheden die voor het 

Certificaat van belang kunnen zijn, waaronder 
wijziging van werkgever of huisadres, door te geven 
aan DEKRA. 

 

RECHTEN TE ONTLENEN AAN DE CERTIFICATIE  

- De Certificaathouder mag het verstrekte geldige 
Certificaat gebruiken om certificatie van de 
aangegeven vakbekwaamheid aan te tonen.  

 

INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT 
Een verstrekt Certificaat wordt ingetrokken als: 
- de Certificaathouder zijn plichten niet nakomt, of niet 

(meer) voldoet aan de voorwaarden; 
- er binnen een jaar twee klachten over onveilig 

handelen van de Certificaathouder door DEKRA 

gegrond worden verklaard; 
- de Certificaathouder langer dan één jaar geen 

relevante arbeid heeft verricht; 

- misbruik wordt gemaakt van het Certificaat; 
- de vakbekwaamheidseisen voor meer dan 25% zijn 

gewijzigd; 

- de Certificaathouder is overleden. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 

DEKRA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
het gebruik van het Certificaat, tenzij die te wijten is aan 
grove schuld of opzet van DEKRA. 

 
GESCHILLEN 
In geval van een geschil over zijn certificatie kan de 

Certificaathouder dit binnen 30 dagen na het ontstaan 
voorleggen aan de directie van DEKRA Certification B.V. 
conform de algemene voorwaarden voor het uitvoeren 

van beoordelingen en certificatie. 
 
OVERIGE VOORWAARDEN 

De algemene voorwaarden voor het uitvoeren van 
beoordelingen en certificatie (http://www.dekra-
certification.nl/nl/algemene-voorwaarden-nl) zijn 

op deze overeenkomst van toepassing. 
Waar managementsysteemcertificatie wordt 
genoemd mag tevens personencertificatie worden 

gelezen. 
 

Handtekening certificaathouder: Namens DEKRA Certification B.V.  

 
 B.T.M. Holtus 

 Algemeen directeur 
 

http://www.dekra-certification.nl/nl/algemene-voorwaarden-nl
http://www.dekra-certification.nl/nl/algemene-voorwaarden-nl



