Aanvraagformulier Verlenging van Vakbekwaamheid
International Welding Coordinator, Level B en/of S
Gegevens aanvrager
Naam
Correspondentie-adres (geen postbus)
Postcode en woonplaats
Land
E-mailadres (meest gelezen)
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Certificaatnummer
Gelieve de factuur te sturen aan:

(indien een foutief adres (tenaamstelling) of ordernummer wordt ingevuld
zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten in rekening te brengen)

Naam bedrijf
Contactpersoon (leidinggevende)
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
Uw PO- of ordernummer
Bij deze ondertekende aanvraag dient u de navolgende bewijsstukken mee te sturen:
1.
Het originele DNV certificaat. (Deze ontvangt u retour)
2.
Een verklaring van de werkgever dat:
de certificaathouder over een periode van 3 jaar minimaal 24 maanden werkzaam is geweest op het
gebied van de lastechniek en in het bijzonder op het gebied van de lascoördinatie
3.
Middels een hieronder beschreven puntensysteem dienen er voldoende punten te worden behaald:
Voor level B 40 punten en voor level S 50 punten
Per activiteit geldt er een puntenaantal per periode.
ONDERWERP
Aantal jaren aantoonbare werkervaring in de lastechniek op het gebied
van lascoördinatie.
Volgen workshop “Lascoördinatie” of soortgelijke opleiding
Het volgen van 1 of meer interne bedrijfscursussen m.b.t. de lastechniek
Het volgen van volledige externe cursussen m.b.t. de lastechniek.
Het volgen van voorlichtingsdagen, seminars m.b.t. de lastechiek
Het aantoonbaar deelnemen aan werkgroepen, commissies, lasgroepen
m.b.t. de lastechiek
Het ontwikkelen/ schrijven van lesstof, artikelen etc. m.b.t. de lastechniek
Actieve presentatie op seminars, symposia, workshops alsmede
publiceren daarvan
Naast het dagelijks werk in de lastechniek, doceren op een
opleidingsinstituut m.b.t. de lastechniek
Het lezen van diverse lastechnische vaktijdschriften
Beursbezoeken op het gebied van de lastechniek
Het jaarlijks bijwonen van min. 2 bijeenkomsten van de lasgroepen
Voorlichtingsbijeenkomst van toeleveranciers m.b.t. de lastechniek
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Per jaar
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2,5
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5
5
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V4 12122018 Indien u verzuimd heeft de stukken aangetekend te versturen, kunnen wij geen verantwoording dragen voor de
ontvangst.
z.o.z.

Indien de certificaathouder niet aan deze eisen voldoet, vervalt het certificaat en moet de
certificaathouder zich laten hercertificeren (nieuw examen).
Door insturing en ondertekening van deze aanvraag verklaart u (= aanvrager) in aanmerking te willen komen
voor de Certificatie van Vakbekwaamheid als International Welding Coordinator, Level B en/of S en zich te
conformeren aan de, in het DNV GL-certificatieschema, geformuleerde eisen. Tevens verklaart aanvrager dat
alle meegeleverde bescheiden zijn/haar persoonlijke competenties betreffen en kopieën zijn van originele
documenten (behalve het DNV GL certificaat).
Datum:

AANGETEKEND opsturen naar:

Handtekening:

DNV GL Business Assurance B.V.
T.a.v. afdeling Product Assurance / Saskia Wolst
Postbus 9599
3007 AN Rotterdam

Certificatiekosten:
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.
De certificatiekosten worden vooraf in rekening gebracht. Nadat uw ingezonden stukken akkoord zijn bevonden
sturen wij u een factuur. De kosten voor verlenging bedragen: €275,-, exclusief BTW (prijspeil 2019).
Na betaling sturen wij u uw originele certificaat aangetekend retour.
Het niet voldoen van de genoemde kosten leidt ertoe dat uw certificaat door DNV GL zal worden ingetrokken.

