
 

 

Dit certificaat is eigendom van DNV GL Business Assurance B.V. Bij misbruik van dit Certificaat van Vakbekwaamheid wordt dit certificaat ongeldig 

verklaard. DNV GL Business Assurance B.V., Postbus 9599, 3007 AN  Rotterdam, Email: steigerbouw@dnvgl.com, Rotterdam KvK RegNo. 24273935. 

 
 

Certificaatnummer / Certificate Number: 

CERT-MSB-20200907-12345 

 

Certificatiedatum / Certification date: 

07-09-2020 

 

Geldig tot / Valid till: 

07-09-2025 

 

DNV GL Business Assurance B.V. verklaart hierbij dat: 
DNV GL Business Assurance B.V. declares that: 

 

 

Geboortedatum / Date of birth:  

Geboorteplaats / Place of birth:  

 
aan de voorwaarden heeft voldaan voor de certificatie tot:  
has passed the following Certification examination: 

 

Monteur Steigerbouw 
Basic Scaffolder 
 

Examendatum / Exam date: 01-09-2020  

Examenplaats / Exam place: Barendrecht 

Examenorganisatie / Examination organisation:  

 
Het examen is afgenomen in de Engelse taal. 
 
Dit Certificaat van Vakbekwaamheid is na ondertekening geldig tot 07-09-2025. 
After signing by the certificate holder, this Certificate of Competence will be valid till 07-09-2025.  

 

 

Aldus overeengekomen en getekend, 

Thus agreed and signed for, 

De Certificaathouder: 

The Certificate Holder: 

 

 

 

 

Handtekening 

Signature 

 

 

 

Namens / On behalf of 

DNV GL Business Assurance B.V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

D.R. Scheele 

Management Representative   

 
 

 

  

mailto:steigerbouw@dnvgl.com


 

 

Dit certificaat is eigendom van DNV GL Business Assurance B.V. Bij misbruik van dit Certificaat van Vakbekwaamheid wordt dit certificaat ongeldig 

verklaard. DNV GL Business Assurance B.V., Postbus 9599, 3007 AN  Rotterdam, Email: steigerbouw@dnvgl.com, Rotterdam KvK RegNo. 24273935. 

Voor de gebruiker:  
 
1. Dit persoonscertificaat is conform het reglement Waarborgcommissie “Werken met middelen ten behoeve van 

veilig werken op hoogte” afgegeven door DNV GL Business Assurance B.V. 
 
2. Geldigheid: De geldigheidsduur van het certificaat is vijf (5) jaar. De geldigheid van het certificaat kan worden 

gecontroleerd bij DNV GL Business Assurance B.V. en via de DNV GL website www.certcheck.nl. 
 
3. Voorwaarden voor hercertificatie: Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen, dient de 

certificaathouder na 5 jaar opnieuw theorie- en praktijkexamen te doen. 
 
De Algemene Voorwaarden DNV GL Business Assurance B.V. zijn van toepassing en gratis verkrijgbaar bij DNV GL 
Business Assurance B.V., Tel. 010 – 2922810. 
 
Algemene verplichtingen voor certificaathouders: 
 
De houder van een geldig DNV GL certificaat heeft zich, bij aanmelding voor Certificatie door DNV GL Business 
Assurance B.V., via ondertekening verklaard: 
  

a) zich te zullen houden aan de relevante bepaling als omschreven in het specifieke certificatieschema; 
b) zich uitsluitend te beroepen op de certificatie met betrekking tot het gebied waarvoor de certificatie is 

toegekend; 
c) de certificatie niet te gebruiken op een wijze die misleidend is, of de certificatie-instelling in diskrediet zou 

kunnen brengen; 
d) geen uitspraken te zullen doen over de certificatie die door de DNV GL Business Assurance B.V. als misleidend of 

niet toegelaten kunnen worden beschouwd; 
e) onmiddellijk na het opschorten of intrekken van de certificatie, te stoppen met elke aanspraak op de certificatie 

die een verwijzing bevat naar de DNV GL Business Assurance B.V. of naar de certificatie op zich en alle door DNV 
GL Business Assurance B.V. geleverde certificaten te retourneren naar DNV GL Business Assurance B.V. 

 
Onterechte verwijzingen naar de certificatie of het misleidende gebruik van certificaten, merken of logo's in 
publicaties, catalogi enz. zullen door DNV GL Business Assurance B.V. worden gesanctioneerd via corrigerende 
maatregelen, zoals het opschorten of intrekken van de certificatie, het publiceren van de overtreding en, indien 
noodzakelijk, bijkomende gerechtelijke stappen. 

 
 
1. Validity conditions according to the regulations of the Curriculum Commitee “Werken met middelen ten behoeve van veilig 

werken op hoogte” (Working with equipment for safe working at heights”), issued by DNV GL Business Assurance B.V. 

2. The validity of this certificate is five (5) years, and can be checked on the www.certcheck.nl. 

3. To be recertified, the certificate holder has to pass the practical and theoretical exam again. 

 

By signing this certificate the certified person ensures: 

• To comply with the relevant provisions of the certification scheme; 

• To make claims regarding certification only with respect to the scope for which certification has been granted; 

• Not to use the certification in such a manner as to bring DNV GL Business Assurance B.V. into disrepute, and not to make any 

statement regarding the certification which DNV GL Business Assurance B.V. considers misleading or unauthorized; 

• To discontinue the use of all claims to certification that contain any reference to the certification body or certification upon 

suspension or withdrawal of certification, and to return any certificates issued by DNV GL Business Assurance B.V.; and 

• Not to use the certificate in a misleading manner. 

 

DNV Certification procedure 3-C.3 and the General Conditions of DNV GL Business Assurance B.V. apply and can be obtained for free 

at DNV GL Business Assurance B.V. 
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