
NDT Training Center AB 
Regattagatan 23 
723 48 Västerås 

Telefon 021-16 44 40 
Fax 021-16 44 44 

 

Kontrakt/Avtal för personcertifiering som kandidat till besiktningstekniker 
TSFS 2017:53 enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 

 
Namn: 

Intygsnummer/Personnummer (ååmmdd-xxxx): 

 
 
Ovan nämnda kandidat/besiktningstekniker åtar sig genom detta avtal med 
certifieringsorganet NDT Training Center AB att; 

a) följa och uppfylla villkoren för examinering och certifiering som finns publikt på NDT:s webbplats 
och i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:53. 
 

b) inte fuska eller avslöja examinationsinnehåll inför, under eller efter examination; 
 

c) endast göra påståenden och uttalanden inom det tillämpningsområdet för vilka 
besiktningsteknikerns intyg har beviljats; 
 

d) inte använda certifieringen på ett sådant sätt som bringar certifieringsorganet i vanrykte, 
och att inte göra något uttalande om certifiering/certifieringsorganet som är vilseledande 
eller otillåtet; 
 

e) sluta hänvisa till certifiering eller certifieringsorganet, om certifikatet är suspenderat eller 
återkallat av certifieringsorganet. Undertecknad besiktningstekniker åtar sig att vid 
återkallande av certifikat, återlämna det utfärdade certifikatet till certifieringsorganet; 
 

f) inte använda det utfärdade personliga certifikatet på ett missvisande sätt; 
 

g) besiktningsteknikern ansvarar för att snarast meddela certifieringsorganet sådana 
omständigheter som kan påverka användandet av certifikatet, t ex ohälsa 
(långtidssjukskrivning) eller andra faktorer (byte av arbetsgivare) eller inte varit 
yrkesverksam hos ett fordonsbesiktningsorgan; 
 

h) när denna punkt så är tillämplig; så jag åtar mig att meddela personcertifieringsorganet där 
jag innehar aktuellt gällande personcertifikat, att min examination hos NDT Training Center 
är underkänt och innevarande personcertifieringsorgan ska återkalla mitt certifikat. 
 

Detta avtal är ett så kallat formlöst avtal och NDT Training Center tillsammans med ovan nämnda 
besiktningstekniker ingår detta avtal genom undertecknande nedan eller acceptans genom e-post konversation. 
E-post konversationen kommer att arkiveras av NDT Training Center. NDT hanterar personuppgifter enligt den 
policy som finns beskriven på www.tekniskkvalitet.se.  
Maila ditt ifyllda och underskrivna avtal till: fbt@ndttraining.se 
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