
 

 

 

 

 

Certificatie-overeenkomst                                                  

Stipel (Basis, VIAG en BEI) 

Artikel 1- Reglement en eisen: 

De meest recente versie van de volgende reglementen zijn van toepassing: 
- Kiwa Reglement voor Certificatie. 
- Algemene voorwaarden Kiwa Nederland B.V.  

- Reglementen van Stipel en de betreffende Certificatieschema’s. 
 
De toelatings- en hercertificatie-eisen zijn vastgelegd in het document “ Certificatie en examinering”  van Stipel en in het specifieke 
certificatieschema waarvan het examen is afgelegd. 

Artikel 2- Vergoedingen:  

De vergoeding aan Kiwa bij het afgeven van het certificaat geldt als vergoeding voor de behandeling van de aanvraag, alsmede de 
instandhouding van het certificaat en het houden van toezicht, gedurende de geldigheidstermijn. 

Artikel 3- Instandhouding van Vakbekwaamheid: 

De certificaathouder verplicht zich ertoe de vakbekwaamheid gedurende de looptijd van deze overeenkomst op peil te houden en 
dit inzichtelijk te maken. 
 
Artikel 4- Openbaar publiceren van gegevens certificaathouder: 

Kiwa draagt er zorg voor dat de volgende gegevens van de certificaathouder worden gepubliceerd op internet: 

- Naam en voorletters 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Certificaatnummer 

- Specificatie van de vakbekwaamheid 
Zodra het certificaat niet geldig is, worden deze gegevens van internet gehaald. 
 
Artikel 5- Geheimhouding: 

De certificaathouder gaat vertrouwelijk met exameninformatie om. 

Artikel 6- Duur van de certificatie-overeenkomst: 

Tussentijdse beëindiging van het certificaat is alleen mogelijk met inachtneming van een termijn van tenminste drie volle maanden, 
Tussentijdse beëindiging dient per aangetekende brief aan de andere partij te worden meegedeeld onder vermelding van de datum 
van de beëindiging. Bij een opzegging door Kiwa zal deze met redenen zijn omkleed. 

Artikel 7- Klachten en beroep 

Klachten over de uitvoering en/of inhoud van het examen kunnen schriftelijk worden gericht aan Kiwa Nederland B.V. , t.a.v. 
Manager Educatie, Stationspark 45, 4462 DZ GOES. Kiwa zal uiterlijk zes weken na ontvangst van een klacht hierover beslissen. 
Tegen een beslissing van Kiwa kan de Kiwa Bezwaarprocedure worden gestart. Deze documenten zijn in te zien op de 
internetpagina van Kiwa (www.kiwa.nl/reglementen). Tevens zijn deze documenten aanwezig en in te zien tijdens het examen.  
 
 
 

Voor akkoord kandidaat:                   Handtekening vertegenwoordiger Kiwa: 

Naam:  

 

Datum:  

Handtekening:  Ron Scheepers 
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