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De certificatie-instelling …..….......................…… gevestigd te ............................................., ten deze
vertegenwoordigd door ..................................... , directeur, hierna te noemen de instelling
en
de houder van het procescertificaat conform het SCA-Certificatieschema Asbestverwijdering , in
beheer bij Stichting SCA:
Naam Bedrijf
Inschrijving KvK
SCA-code
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Telefoon
hierna te noemen certificaathouder
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1. Rechten te ontlenen aan het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering:
1. Certificaathouder is gerechtigd om het verstrekte geldige certificaat te gebruiken;
2. De instelling draagt er zorg voor dat de gegevens van de certificaathouder direct worden
doorgegeven aan SCA voor de vermelding in het SCA Certificaatregister.
Artikel 2. Plichten:
Certificaathouder
1. Certificaathouder is verplicht medewerking te verlenen aan beoordelingen door of vanwege de
certificatie-instelling;
2. De certificaathouder is niet tevens betrokken bij het bedrijf dat de inventarisatie uitvoert. In geval
van een (mede-)eigenaar van zowel het verwijderingsbedrijf als het inventarisatiebedrijf, of
bestuurlijke functies in beide bedrijven gecombineerd in een persoon, is aantoonbaar dat er geen
wederzijdse beïnvloeding plaats vindt bij de activiteiten van verwijderen en inventarisatie;
3. Certificaathouder is verplicht om opvolging te geven aan het ingetrokken of ongeldig geworden
certificaat door zich niet meer te presenteren als gecertificeerd bedrijf;
4. Certificaathouder is verplicht om wijzigingen in zijn omstandigheden, die voor het certificaat van
belang kunnen zijn, aan de certificatie-instelling door te geven.
Certificatie-instelling
5. De certificatie-instelling draagt zorg voor een passend tijdstip van beoordeling in het kader van
hercertificatie.
6. De certificatie-instelling draagt zorg voor de directe aanlevering van de gegevens van de
certificaathouder in het SCA Certificaatregister.
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7. Indien de ministeriele aanwijzing vervalt dient de certificatie-instelling de certificaathouder
daarover te informeren en stappen te ondernemen de certificaathouder onder te brengen bij een
daartoe gekwalificeerde certificatie-instelling (zie www.ascert.nl )
Artikel 3. Voorwaarden voor SCA Procescertificatie Asbestverwijdering :
1. Aan de betalingsverplichtingen jegens de certificatie-instelling voortkomende uit deze overeenkomst is voldaan;
2. Certificaathouder zal in het kader van dit certificaat een register met klachten over zichzelf
bijhouden;
3. Het certificaat is maximaal geldig tot einddatum [= drie jaar na certificatiedatum].
Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst:
De certificatieovereenkomst zal door de certificatie-instelling beëindigd worden indien:
1. De Certificaathouder zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel niet (meer) voldoet aan de voorwaarden
en dientengevolge het certificaat is ingetrokken (zie ook SC-530 Bijlage S par 8.2.3);
2. De ministeriele aanwijzing van de certificatie-instelling is ingetrokken of niet is verlengd;
3. De Certificaathouder geverbaliseerd wordt voor onveilig handelen;
4. Er binnen de certificatieperiode twee gegronde klachten over de certificaathouder zijn wegens
onveilig handelen;
5. Er misbruik wordt gemaakt van het certificaat.
Artikel 5. Klachten en Bezwaren
1. Aan de certificaathouder. De klachten vanwege de onveilige uitoefening van het beroep van de
certificaathouder conform het certificatieschema Asbestverwijdering worden door de
certificaathouder overeenkomstig art. 3 lid 2 geregistreerd en schriftelijk gemeld aan IWI.
2. Van de certificaathouder. De klachten met betrekking tot de beoordelingsprocedure en de
interpretatie van de criteria ervan worden ingediend bij de certificatie-instelling.
3. Van de certificaathouder. De klachten met betrekking tot de beslissing het certificaat wel of niet te
verlenen worden ingediend bij de certificatie-instelling. In geval er een bezwaarprocedure volgt
handelt de certificatie-instelling volgens de beroepsprocedure ABW.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
De certificatie-instelling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het
procescertificaat .
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
De certificaathouder:

Voor de instelling:

Datum:

Datum:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

………………...........................................
.

……….……………...............................

