
Ansøgning / Indstilling til certificering 
Certificering af NDT operatør 
NSK gennemfører certificeringen i henhold til vor akkreditering, DANAK reg. Nr. 3007, baseret på ISO/IEC 17024 og den valgte standard. 

NSK CE 015 R2 18.02.2022 

Ansøgerens navn Fødselsdag og år 

Ansøgerens adresse Post nr. By 

Ansøgerens e-mail Tlf./mobil 

Firma 

Adresse Post nr. By 

Kontaktperson / Niveau 3 Tlf./mobil E-mail 

Ansøgning om certificering i henhold til EN ISO 9712 
NDT-metode Niveau Sektor 
Tillægssektor Andet 

NB! 
Ved certificering til niveau 3:  
Kopi af niveau 2 certifikat skal vedlægges

Ved re-certificering N2: 
Kopi af tidligere udstedt certifikat skal 
vedlægges 

Ved re-certificering N3: 
Kopi af tidligere udsted certifikat samt for praktisk 
erfaring skal vedlægges dokumentation 

Udfyldes af NSK 
Godkendt af NSK   Dokumentation for uddannelse og erfaring ikke modtaget d.d. 

Kommentarer: Dato: Certificeringsansvarlig: 

Dato Ansøger / Kandidat Underskrift 

Ansøgers indstillingserklæring: 

- Jeg bekræfter hermed at oplysningerne som angivet på denne ansøgning er korrekte. 
- Jeg er bekendt med, at indstilling til eksamination kræver at et eventuelt fravær fra de kvalificerende kurser højst udgør 20%. 
- Jeg har gjort opmærksom på evt. specielle hensyn inden certificeringen (sprog, handicap el.) 
- Jeg bekræfter at jeg under eksamineringen/certificeringen vil opfylde alle regler i forbindelse med denne. 
- Jeg er bekendt med, at NSK gemmer personlige data som fødselsdato, adresse, billeder og underskrift mm. så længe det kræves iht. 

certificeringsstandarderne. 
- Jeg er bekendt med at certifikatet er NSKs ejendom. 

1. Jeg skal vedligeholde og forbedre min kompetence, og skal kun påtage mig opgaver til hvilke jeg gennem træning eller
erfaring er kvalificeret. Og jeg skal være fuldt åben overfor relevante begrænsninger i mine kvalifikationer.

2. Jeg vil overholde alle bestemmelser for certificeringen, som angivet i standard, og kun vil påberåbe mig at være certificeret i
det omfang, for hvilken certificeringen er bevilliget.

3. Jeg vil ikke misbruge certificeringen til at bringe NSK i miskredit, foretage upassende henvisninger til certificeringen eller
misbruge NSKs logo.

4. Jeg vil omgående oplyse NSK om forhold der påvirker evnen til fortsat at opfylde certificeringskravene, og er indforstået med 
at NSK opretholder eneejerskabet af certifikatet og derfor kan foretage suspendering, tilbagetrækning eller indskrænkning af
certificeringens gyldighedsområde, såfremt jeg ikke overholder standardens krav til opretholdelse af certificeringen.

Jeg er bekendt med at en overtrædelse af et eller flere punkter i denne indstillingserklæring vil betyde inddragelse *(suspendering eller 
tilbagetrækning) af alle mine certifikater udstedt af NSK, i en periode på minimum 3 måneder. Alle alvorlige overtrædelser (bevidst 
uretmæssige oplysninger) betyder mindst 6 måneders tilbagetrækning. Enhver afgørelse er NSKs suveræne beslutning. 

* En inddragelse af certifikatet betyder at certifikatet er ugyldigt, og at der ikke kan udføres nogen form for certificeret NDT prøvning
eller afgive nogen form for erklæring om certificering. En inddragelse kan foregå ved enten en suspendering eller en tilbagetrækning.
Ved en suspendering kan certifikaternes gyldighed revurderes og ved en tilbagetrækning skal recertificeringseksamen bestås før
certifikatet kan revurderes. Det vil fremgå af certifikatet at det har været suspenderet/tilbagetrukket i den pågældende periode.

Klager over certificeringsafdelingens beslutning, kan ske inden 14 dage efter prøveaflæggelsen, til lederen af certificeringsafdelingen.

Re-certificering
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