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Certificatieovereenkomst TAF 
 
Onderstaande rechten en verplichtingen van de certificaathouder zijn gebaseerd op de norm ISO/IEC 17024. 
 
1. Door acceptatie van de aanvraag tot (her)certificatie aanvaardt Hobéon SKO geen andere verplichting 
jegens aanvrager/kandidaat dan tot uitvoering van het certificatieonderzoek volgens de daarvoor geldende 
certificatiehandleiding. Verstrekking van een persoonscertificaat met pas en opname in het register van 
certificaathouders vindt uitsluitend plaats indien en nadat bij dit onderzoek zal zijn gebleken dat de kandidaat 
aan alle voor het certificaat geldende vereisten voldoet en hij aan zijn financiële verplichtingen jegens Hobéon 
SKO ter zake van deze aanvraag heeft voldaan. 
2. Voor Hobéon SKO en voor aanvrager/kandidaat/certificaathouder zijn bindend de bepalingen van de 
geldende certificatiehandleiding en hercertificatiehandleiding en van het geldende Hobéon SKO-
kwaliteitssysteem. 
3. Aanvrager/kandidaat/certificaathouder stemt in met het feit dat Hobéon SKO ten behoeve van zijn 
(her)certificatie een persoonsdossier bijhoudt als omschreven in het Hobéon SKO-kwaliteitssysteem. 
4. Ter verificatie van verklaringen die kandidaat/certificaathouder en/of zijn werkgever ten behoeve van de 
beoogde (her)certificatie heeft afgelegd, stemt de kandidaat/certificaathouder in met steekproefsgewijs 
onderzoek door Hobéon SKO op zijn werkplek. De werkgever van de kandidaat/certificaathouder dient in de 
‘werkgeversverklaring’ toestemming te verlenen tot dergelijk onderzoek op de werkplek. Hobéon SKO zal zich 
bij onderzoeken op de werkplek beperken tot voor de (her)certificatie relevante aspecten en zal zich in 
voorkomende gevallen tegenover zowel kandidaat/certificaathouder als werkgever, binden tot strikte 
vertrouwelijkheid met betrekking tot de gedane waarnemingen. 
5. Kandidaat/certificaathouder stemt in met vermelding van zijn beoogde certificatie in het openbare register 
van certificaathouders Hobéon SKO nadat het certificaat aan hem zal zijn verleend. 
6. Aanvrager/kandidaat/certificaathouder zal Hobéon SKO onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen 
betreffende zijn woon- en werkadres (inclusief telefoonnummer en e-mailadres), functie, werkgever en andere 
zaken die het blijvend voldoen aan de certificatie-eisen beïnvloeden. 
 
Indien en nadat aan hem het gevraagde certificaat zal zijn verleend: 

 
7. mag de certificaathouder het certificaat (en het pasje) uitsluitend gebruiken zolang dit geldig is; 
8. is de certificaathouder bevoegd om gedurende de geldigheid van zijn certificaat het op het certificaat 
aangegeven vakgebied, uitsluitend in combinatie met het op het certificaat vermelde niveau, dan wel een 
andere aanduiding op het certificaat, te vermelden op documenten van zijn hand, om zijn certificatie kenbaar te 
maken; 
9. zal de certificaathouder op geen andere wijze dan onder punt 8 omschreven, de naam van Hobéon SKO of 
het Hobéon SKO-beeldmerk gebruiken als onderscheidingskenmerk; 
10. behoudt Hobéon SKO zich het recht voor alle door de certificaathouder verstrekte gegevens te verifiëren, 
inhoudelijk dan wel ten aanzien van het functioneren van de certificaathouder; 
11. houdt de certificaathouder een registratie van eventuele klachten die tegen zijn vakbekwaamheid zijn 
ingebracht bij en verleent medewerking aan onderzoek van dergelijke klachten; 
12. klachten over de certificaathouder kunnen leiden tot een (extra) onderzoek naar het functioneren van de 
certificaathouder. De kosten voor dit onderzoek kunnen door Hobéon SKO op de certificaathouder worden 
verhaald.  
13. blijven het certificaat en de pas eigendom van Hobéon SKO. De certificaathouder zal deze documenten op 
verzoek van Hobéon SKO terstond aangetekend en voor rekening van Hobéon SKO aan Hobéon SKO 
terugzenden. 
 
 
Naam certificaathouder: 
 
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening: 
 


