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DK-      

Virksomhed 

Adresse           vej/nr

Postnr/by 

Juridisk ansvarlig 

Niveau 3 ansvarlig 

Telefon 

Fax 

Email (niveau 3) 

www 

Ovennævnte virksomhed (organisation), der er bekendt med ISO 9712/Nordtest Scheme, herunder 
reglerne der gælder for et NTO, ansøger hermed om godkendelse og registrering som NTO hos det 
certificerende organ FORCE Certification A/S. 

Vi vedlægger udfyldt oplysningsskema (side 2).  

Ansøgningsskemaet fremsendes til FORCE Certification A/S, se nedenstående adresse.

AFTALEGRUNDLAG 
Det accepteres, at vi ved registrering som NTO: 

 løbende vil informere FORCE Certification A/S, såfremt der foretages ændringer i grundlaget for 
registreringen/accepten, 

 årligt gennem den ansvarlige niveau 3´er vil informere FORCE Certification A/S om registrerede 
problemer i relation til udstedelse af Operating Authorisation eller klager relateret til certifikater 
og kvalitetssystem.  

 Senest 1. april fremsender årlig tilbagemelding (se NTO-årsskema) til FORCE Certification A/S.  

Såfremt der medsendes “anden tilsvarende dokumentation”, der skal vurderes af FORCE Certification 
A/S, er undertegnede indstillet på at betale for medgået tidsforbrug i henhold til FORCE Certification 
A/S’s gældende prisliste.  

Vi er bekendt med, at en misligholdelse af reglerne i ISO 9712/Nordtest systemet straks vil 
resultere i inddragelse af NTO-registreringen. 

Bekræftelse af ansøgnings- og aftalegrundlag: 

……………….           …….…………………………………../………………………………………….….. 
Dato Juridisk ansvarlig                                                       Niveau 3 ansvarlig 

NDT-virksomhed
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Virksomhed  NTO Reg. Nr. 
DK 

Nordtest Niv. 3 
ansvarlig 
Evt. ass. Niv. 3 

NDT-afdelingens placering i virksomheden (vedlæg evt. org. plan)  Bilag nr 

Medsendt dokumentation for registrering af NTO Bilag nr 
Bevis for akkreditering i henhold til EN ISO /IEC 17025  eller 

Bevis for certificering i henhold til ISO 9001 med opfyldelse af EA 4/15 eller 

Anden “tilsvarende” dokumentation (beskrives) 

Underskrevet CV og kopi af certifikater for den ansvarlige niveau 3 person  

NDT operatører (cert.) og områder 
Medarbejder* Niveau RT UT MT PT ET VT LT

*) Alternativt antal medarbejdere pr. metode og niveau. 

……………….           ………………………………………….….. 
Dato niveau 3 ansvarlig 
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