
 

CERTIFICATIE-OVEREENKOMST 
 
 
Deze overeenkomst is gesloten tussen de Certificerende Instelling Stichting Hobéon SKO, gevestigd te Den 
Haag, hierna te noemen ‘Hobéon-SKO’, en 
 

[naam], geboren op [geboortedatum], hierna te noemen ‘de Certificaathouder’. 
 
Deze overeenkomst betreft het uitvoeren van beoordelingen en certificatie van vakbekwaamheid als [titel] 
conform het [schema]. 
  

1. Certificatievoorwaarden 

 Een Certificaat is geldig tot de daarop aangegeven datum. 

 De Certificaathouder is meerderjarig. 
 De Certificaathouder zal Hobéon-SKO op elk moment kunnen aantonen wanneer hij relevante werkzaamheden heeft 

verricht. 
 De Certificaathouder houdt een overzicht bij van klachten over hem in het kader van een Certificaat. 
 De Certificaathouder gaat akkoord met registratie door Hobéon-SKO van de Certificaathouder op een openbare lijst, die 

door Hobéon-SKO wordt beheerd conform de voorschriften als gesteld in de wet Persoonsregistraties. 

2. Plichten 

 De Certificaathouder is verplicht een klacht over hem in het kader van een Certificaat direct schriftelijk te melden of te 

laten melden bij Hobéon-SKO. 
 De Certificaathouder is verplicht mee te werken aan onderzoek van klachten door of namens Hobéon-SKO over 

onverantwoord handelen door de Certificaathouder. 
 Wanneer een Certificaat wordt ingetrokken of ongeldig wordt verklaard is de Certificaathouder verplicht om het 

betreffende Certificaat binnen 14 dagen na een aangetekend verzoek hiertoe, aan Hobéon-SKO terug te sturen. 
 De Certificaathouder is verplicht om wijzigingen in zijn omstandigheden die voor het Certificaat van belang kunnen zijn, 

zoals wijziging van werkgever of huisadres, door te geven aan Hobéon-SKO. 

3. Rechten te ontlenen aan de certificatie 

 De Certificaathouder mag een verstrekt geldig Certificaat gebruiken om certificatie aan te tonen. 

4. Intrekking van een certificaat 

 Een verstrekt certificaat wordt ingetrokken als: 

 de Certificaathouder zijn verplichtingen niet nakomt, of niet (meer) voldoet aan de voorwaarden; 
 er binnen een half jaar drie klachten over het vakmanschap van Certificaathouder door de Certificerende Instelling 

gegrond worden verklaard; 
 misbruik gemaakt wordt van een certificaat; 

 de vakbekwaamheidseisen voor meer dan 25% zijn gewijzigd; 
 Certificaathouder is overleden. 

5. Overige voorwaarden 

 De ‘Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van beoordelingen en certificatie van vakbekwaamheid van personen’ 
van Hobéon Groep bv zijn op deze certificatie-overeenkomst van toepassing (zie 
www.hobeon.nl/algemenevoorwaarden/). 

 
 Namens Hobéon-SKO 

 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Handtekening Certificaathouder <<naam>> 
 <<functie>> 


