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Gebruiksvoorwaarden van een certificaat of equivalent door de certificaathouder
Artikel 1 : Regels met betrekking tot de certificatie
- De clausules van de algemene regels die het certificatiesysteem voor producten of management systemen beheersen, zijn van toepassing op het bijgaande, alsook de
norm(en) en de bijzondere regels die zijn vastgelegd in deze vergunning.
Artikel 2 : Rechten en plichten
- De vergunninghouder verbindt zich ertoe dat de gecertificeerde management systeem of producten die hij produceert en levert, zoals ze zijn gedefinieerd in het huidige
certificaat, voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd door de normen en de algemene en bijzondere regels die zijn gedefinieerd in de vergunning. Bijgevolg, verleent het
certificatieorganisme aan de vergunninghouder de toestemming om de producten of mangement systeem beoogd in de vergunning, met uitsluiting van alle andere, te
certificeren conform aan de bijzondere regels van het systeem.
- De vergunninghouder verbindt zich ertoe om aan de vertegenwoordigers van het certificatieorganisme, zonder voorafgaande verwittiging, de toegang te garanderen tot de
fabriekslokalen (met inbegrip van de documenten en het personeel) tijdens de werkuren van de bovengenoemde fabriek.
- In het geval van cartificatie van producten, de vergunninghouder verbindt zich ertoe om de producten die worden gedekt door de vergunning, te produceren volgens dezelfde
specificaties als het monster dat werd onderzocht door het certificatieorganisme tijdens de initiële evaluatie en dat conform werd bevonden aan de norm.
- De vergunninghouder mag geen melding maken van zijn certificatie op een manier die in staat is om schade te berokkenen aan de reputatie van Quality Partner en mag geen
enkele verklaring afleggen met betrekking tot deze certificatie, waarvan Quality Partner zou kunnen oordelen dat ze niet toegestaan is of dat ze in staat is om een misvatting te
veroorzaken.
- De vergunninghouder verbindt zich ertoe om, in geval van opschorting of intrekking van de certificatie, het gebruik van alle publicitaire materiaal dat melding maakt van de
certificatie stop te zetten en om alle vereiste certificatiedocumenten aan Quality Partner terug te bezorgen.
- De vergunninghouder mag enkel melding maken van zijn certificatie om aan te geven dat zijn producten gecertificeerd zijn als zijnde conform aan specifieke normen.
- De vergunninghouder moet zich inspannen om te verzekeren dat geen enkel certificaat of rapport kan worden gebruikt, gedeeltelijk of geheel, op een manier die een
misvatting zou kunnen veroorzaken.
- De vergunninghouder moet zich richten naar de eisen van Quality Partner wanneer hij melding maakt van zijn certificatie via communicatiemiddelen zoals publicitaire artikels,
brochures of andere documenten.
- De vergunninghouder moet Qualty Partner onmiddellijk verwittigen in het geval van « recall » of gecertifiiceerd producten.
Artikel 3 : Toezicht
- Het certificatieorganisme voert een regelmatig toezicht uit met betrekking tot het naleven van zijn verplichtingen door de vergunninghouder, conform aan de voorwaarden die
zijn vastgelegd in de algemene regels die het certificatiesysteem beheersen, en de bijzondere regels die worden toegepast op het systeem zoals vastgelegd in de vergunning.
Dit toezicht wordt uitgevoerd door de medewerkers van het certificatieorganisme of door het certificatieorganisme zijn aangeduid.
Artikel 4 : Informatie over wijzigingen in de productie of in het management systeem
- De vergunninghouder zal het certificatieorganisme op de hoogte brengen van alle eventuele wijzigingen van het management systeem of product, het productieproces of het
kwaliteitsmanagementsysteem.
Artikel 5 : Klachten
- De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van elke klacht met betrekking tot aspecten die door de vergunning worden gedekt, en de dossiers over de behandeling
hiervan ter beschikking houden van het certificatieorganisme.
Artikel 6 : Openbaarheid
- De vergunninghouder heeft het recht om openbaar te maken dat hij de toestemming heeft om de producten waarop de vergunning van toepassing is, als conform te
identificeren.
- De vergunninghouder zal geen enkel logo van Quality Partner of geen enkele merk van Quality Partner gebruiken op zijn documenten of produckten
Artikel 7 : Beroepsgeheim
- het certificatieorganisme moet waken over De geheimhouding door zijn werknemers met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben genomen als
gevolg van hun contacten met De vergunninghouder.
Artikel 8 : Honoraria
- Alle onkosten die verbonden zijn met het toezicht, met inbegrip van de testen, de inspecties en de administratieve kosten, zullen door de vergunninghouder worden betaald,
conform met het toepasselijke certificatieschema.
Artikel 9 : Intrekking/Ontbinding van de vergunning
- Een bekendmaking van ontbinding zal aan de andere partij worden verzonden per aangetekende brief, met erin een toelichting van de redenen en de einddatum van het
contract.
Artikel 10 : Wijzigingen van de eisen met betrekking tot de producten of managemet systemen
- Indien de voorschriften die van toepassing zijn op de producten of management sytemen die door dit contract worden gedekt, worden veranderd als gevolg van een evolutie
in de wetgeving of een advies van het raadgevend comité of om in overeenstemming te zijn met de accreditatie, verwittigt het certificatieorganisme onmiddellijk de
vergunninghouder per aangetekende zending, waarin de datum van in werking treden van deze nieuwe voorschriften wordt gepreciseerd en waarin de eventuele
noodzakelijkheid van een bijkomend onderzoek van de producten die het onderwerp vormen van het huidige contract wordt vermeld .
- Binnen een vooraf bepaalde termijn na ontvangst van het bericht, zal de vergunninghouder het certificatieorganisme op de hoogte brengen, per aangetekende zending, dat hij
beslist heeft om de wijzigingen te aanvaarden. Indien de vergunninghouder, binnen deze termijn, zijn aanvaarding van de wijzigingen bevestigt en indien de resultaten van alle
bijkomende onderzoeken positief zijn, zal een nieuw certificaat worden afgeleverd.
- Indien de vergunninghouder het certificatieorganisme op de hoogte brengt dat hij beslist heeft om de wijzigingen niet te aanvaarden binnen de vooraf bepaalde termijn,
indien hij de toegekende termijn voor zijn aanvaarding laat verstrijken, of indien het resultaat van de bijkomende onderzoeken negatief blijkt, zal de vergunning die de gegeven
producten dekt haar geldigheid verliezen op de datum die door het certificatieorganisme werd aangeduid als de datum van in werking treden van de gewijzigde specificaties,
tenzij het certificatieorganisme hier anders over beslist.
Artikel 11 : Wettelijke aansprakelijkheid (in het geval van certificatie van producten)
- Niettegenstaande de producten gecertificeerd zijn, is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de producten die hij op de markt brengt. In geen enkel geval zal Quality
Partner verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor directe of indirecte schade die werd veroorzaakt door een product dat zij heeft gecertificeerd.
Artikel 12 : Geschillen
- In geval van een geschil is enkel De rechtbank van Luik bevoegd.
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