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Virksomhed Udfyldes af FORCE Certification A/S 

        

Adresse Aftale nr.: 

       FCM -       

Att. Dato:        

        

  

Virksomheden ønsker at anvende FORCE Certification A/S’s certificeringsmærke i forbindelse med oplysning om 
gældende certificering. Det kan anbefales at FORCE Certification A/S godkender de ønskede anvendelser/layout før 
trykning af brochurer, brevpapir og lignende. 

Virksomheden forpligter sig med denne aftale til følgende krav: 

 at overvåge at anvendelsen ikke er i strid med nedennævnte vilkår for brug af mærket; 

 at gennemføre korrigerende handlinger til de afvigelser FORCE Certification A/S meddeler, samt at disse er 
gennemført inden den meddelte frist; 

 at registrere alle klager, som virksomheden gøres bekendt med omkring anvendelsen af mærket, og at 
klagerne gøres tilgængelige for FORCE Certification A/S. 

 at virksomheden ikke kan overlade brugen af mærket til andre virksomheder, datterselskaber eller kunder; 

 

 Virksomheden forpligter sig med denne aftale til følgende vilkår for brug af mærket: 

 al brug af mærket skal omgående bringes til ophør ved udløb af overvågningsaftalens/kontrolaftalens udløb; 

 al brug af mærket og al dokumentation eller omtale, som refererer til certifikatet, bringes til ophør omgående, 
såfremt certificeringen suspenderes, tilbagetrækkes, gyldighedsområdet indskrænkes, eller hvis 
certificeringskravene til brug af mærket ændres; 

 mærket må kun anvendes på en måde, der alene knytter mærket til certificeringen; 

 Mærket for et certificeret ledelsessystem må godt anvendes på produktemballage eller ledsagende information 
til et produkt. Det må ikke indikerere, at det er produktet der er certificeret. For at mærket må benyttes på 
produktemballage eller ledsagende information skal mærket være påført virksomhedens eget logo. Ved 
indgåelse af denne aftale med FORCE Certification A/S skal virksomhedens eget logo returneres sammen med 
denne underskrevet aftale; 

 mærket for et certificeret produkt må kun anvendes på produktet eller dettes emballage; 

 mærket må ikke anvendes i forbindelse med virksomhedens laboratorieprøvning, kalibreringsattester/rapporter 
inspektionsrapporter; 

 mærket må ikke miskreditere den opnåede certificering;  

 FORCE Certification A/S kan offentliggøre en liste over virksomheder, der har indgået aftale om brug af 
mærket;  

 mærket skal reproduceres i sin helhed mindst 15mm højt og ikke større end virksomhedens eget logo. 

Opsigelse af aftalen 

Denne aftale kan af virksomheden ikke opsiges, så længe virksomheden anvender mærket. 
FORCE Certification A/S kan straks opsige aftalen med inddragelse af al brug, hvis betingelserne ikke opfyldes. 

Vi henleder Deres opmærksomhed til vore certificeringsbestemmelser (ABC, se www.forcecertification.dk) hvoraf det 
yderligere fremgår at enhver omtale af certificeringen ikke må være misvisende. 

For virksomheden 

                      

 Dato  Underskrift - Bemyndiget person fra virksomhed 
 

 Stilling  

For FORCE Certification A/S 

                 

 Dato  Underskrift – FORCE Certification A/S 
 

   

 

http://www.forcecertification.dk/
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