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Afsnit IV - Vedligeholdelse og anvendelse af certifikat 
 

1 Vedligeholdelse af certifikat 
1.1 Kunden skal til enhver tid sikre, at de i relevant standard vedrørende certificering af ledelsessystem indeholdte krav 

er opfyldt og skal foretage det fornødne i forhold til meddelte uoverensstemmelser, observationer, 
forbedringsmuligheder og bestræbelser af betydning. 

1.2 Kunden skal acceptere alle planlagte revisioner og besøg. 

1.3 Kunden skal i rimelig tid og fortrinsvis inden gennemførelse heraf, underrette DNV om alle ændringer i Kundens 
funktioner og ledelsessystemer (herunder ændringer i organisation, ejerforhold, nye produkter og serviceydelser, 
adresser, medarbejderantal, større hændelser, eller interessent tvister m.v.), som med rimelighed må antages at 
kunne øve indflydelse på Certifikatet. Baseret herpå, og forudsat at Kunden ønsker at vedligeholde Certifikatet, 
forbeholder DNV sig ret til at gennemføre ikke planlagte audits. 

1.4 Kunden skal overholde Aftalen.  

2 Inddragelse og tilbageholdelse af certifikat 
2.1 Kundens undladelse af at opfylde kravene til vedligeholdelse af Certifikatet i overensstemmelse med punkt 1 

ovenfor eller i overensstemmelse med Aftalen kan medføre, at DNV inddrager eller tilbageholder Certifikatet. 

2.2 Certifikatet kan inddrages, såfremt: 

a) Kunden undlader at overholde den aftalte tidsplan og vurderingsplan eller  

b) Korrigerende handlinger over for kendt uoverensstemmelse ikke iværksættes inden for den fastsatte tidsfrist 
eller 

c) Kunden undlader at betale skyldigt vederlag efter skriftlig underretning herom fra DNV. 

2.3 Certifikatet kan omgående tilbagekaldes, såfremt: 

a) Der tages utilstrækkelige forholdsregler fra Kundens side efter indstilling fra DNV og efterfølgende 
underretning om tilbageholdelsen eller 

b) Aftalen misligholdes væsentligt eller 

c) DNV’s ejendomsret krænkes på nogen som helst måde eller  

d) Kunden undlader at betale skyldigt vederlag efter forudgående indstilling i samme anledning, hvorved 
bemærkes, at Certifikatet i tilfælde af uoverensstemmelse om beløbets størrelse ikke vil blive tilbageholdt, før 
der er opnået en endelig retslig afgørelse til fordel for DNV, og Kunden undlader at betale tilkendt vederlag 
inden for den af retten fastsatte tidsfrist. 

3 Anvendelse af certificeringslogo 
3.1 Kunden må ikke udarbejde eller tillade vildledende udsagn vedrørende certificeringen. 

3.2 Kunden må alene anvende Certificeringslogo (hvis DNV-logoet er lagt fast) i overensstemmelse med den standard 
vedrørende certificering af ledelsessystem, som serviceydelserne er baseret på. 

3.3 Kunden må alene anvende Certificeringslogo, såfremt Kunden er i besiddelse af et gyldigt certifikat. Tilsvarende 
må Certificeringslogo alene anvendes af den enhed eller den del af Kunden, som har gennemgået serviceydelserne. 

3.4 Certificeringslogo kan fremgå af Kundens breve og andet materiale til offentligheden. Certificeringslogo må ikke 
anvendes til på nogen måde at skabe en formodning om, at det drejer sig om et produktcertificeringsmærke, eller at 
et produkt er blevet certificeret. Tilsvarende må certificeringslogo ikke fremgå af eller i sammenhæng med 
produkter, vareprøver eller testcertifikater til produkter. 

3.5 Certificeringslogo må alene fremgå i standardstørrelse og -design. Oplysning om standardstørrelse og -design kan 
indhentes ved henvendelse til DNV. Certificeringslogo må aldrig fremstå større end Kundens eget logo, men 
certificeringslogo må til enhver tid vises i hele sin udstrækning. 

 
 


