Aanmeldingsformulier
Persoonscertificaat
Vuurwerkdeskundige
Kiwa Nederland BV
Stationspark 45
4462 DZ Goes

Invullen in blokletters. Gebruik alleen dit originele formulier (dus géén kopie).

Toepassingsgebied persoonscertificaat:

Tel: 088 998 4909
persoonscertificatie@kiwa.nl
www.kiwapersoonscertificering.nl

o Groot vuurwerk
o Pyrotechnische speciale effecten
o Beperkt toepassingsgebied

Persoonsgegevens:
Voornamen (voluit)
Achternaam (voorvoegsels voluit)
Roepnaam
Geboorteplaats
Huisadres
Woonplaats
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:

Geboortedatum :
Telefoon
:
Postcode
:

Gegevens werkgever:
Bedrijfsnaam werkgever
Postadres werkgever
Postcode werkgever
Vestigingsplaats
Eventuele opmerkingen

:
:
:
:
:

Telefoon

:

Belangrijk! Lees onderstaande aanmeldingsvoorwaarden goed door.
1. Dit aanmeldingsformulier (aan de achterzijde bedrukt met de certificatie-overeenkomst) volledig invullen en
ondertekenen.
2. Stuur een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs (dit zijn paspoort, rijbewijs, of Europees identiteitsbewijs).
Hoe maak ik met de KopieID app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? Zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
3. De onderstaande documenten dienen tezamen met dit formulier en legitimatiebewijs aan Kiwa te worden
toegezonden:
• Kopie van een diploma van een erkende beroepsopleiding tot vuurwerkdeskundige; niet ouder dan 3 jaar.
• Kopie van een Verklaring omtrent Gedrag; niet ouder dan 6 maanden.
• Tien aantoonbare registraties van de verrichte werkzaamheden in het gekozen toepassingsgebied in de
afgelopen vijf jaar. (GV/PSE)
4. Zend dit aanmeldingsformulier en de bijlagen aan Kiwa. Voor adresgegevens: zie hierboven.
5. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Kiwa: zie hierboven.

Ondergetekende verstrekt Kiwa opdracht voor het certificeren van diens vakbekwaamheid Vuurwerkdeskundige en gaat akkoord met de certificatie-overeenkomst zoals die op de achterzijde van dit
aanmeldingsformulier is vermeld.
Ondergetekende heeft kennis genomen van het toepassingsgebied van het persoonscertificaat dat
hierbij wordt aangevraagd en de bijbehorende certificatie-eisen, inclusief de inzet en beperkingen
hiervan.
Ondergetekende heeft kennis genomen van de gedragscode behorend bij het persoonscertificaat
Vuurwerkdeskundige, en verklaart deze te hebben begrepen en te zullen naleven.
Naam :
Datum :

Plaats
:
Handtekening :

012020

Certificatie-overeenkomst
Persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige
Artikel 1 – Ingangsdatum
Deze overeenkomst gaat in op de datum van certificaatverlening
Artikel 2 – Reglementen en eisen:
De meest recente versie van de volgende reglementen zijn van toepassing:
Kiwa-Reglement voor Certificatie;
Kiwa Bezwaarprocedure;
Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen.
De certificatie-eisen zijn vastgelegd in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat
Vuurwerkdeskundige.
De betreffende reglementen zijn te vinden op www.kiwa.nl/reglementen. Het betreffende schema is te vinden op
www.kiwapersoonscertificering.nl .
Artikel 3 – Vergoeding:
De vergoeding aan Kiwa bij het afsluiten van deze aanmelding bedraagt € 85,- (prijspeil 2020) en geldt als
vergoeding voor de behandeling van de aanvraag. Voorts zal jaarlijks een vergoeding van € 85,- (prijspeil 2020) in
rekening worden gebracht voor de instandhouding van het certificaat en het houden van toezicht, gedurende de
geldigheidstermijn. Vergoedingen kunnen door Kiwa jaarlijks worden herzien.
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 – Instandhouding van vakbekwaamheid:
De certificaathouder verplicht zich ertoe zijn vakbekwaamheid gedurende de looptijd van deze overeenkomst op
peil te houden en hiervan registraties te overleggen indien Kiwa hierom verzoekt.
Artikel 7 – Naleving gedragscode:
De certificaathouder verplicht zich tot naleving van de gedragscode.
Artikel 8 – Duur van de certificatie-overeenkomst:
Deze certificatieovereenkomst heeft een onbepaalde looptijd vanaf de datum van uitgifte van het certificaat,
behoudens beëindiging overeenkomstig het Kiwa-Reglement voor Certificatie
Artikel 9 - 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.

Ron Scheepers
Kiwa

012020

