
                                                                                                                                                                  

 

   
DBI Certification A/S  
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre E-mail: cert_brand@dbicertification.dk  Version 2021-10-15 
Tlf.: 36 34 90 90 www.dbicertification.dk   Side 1 af 2 
 

Ansøgning – Overførsel af certifikat jf. gældende bekendtgørelse for  
certificerede brandrådgivere 
 
BEMÆRK: Husk at gemme/download Word filen på din PC inden du begynder at arbejde med 
den. 
 
Denne ansøgning vil blive fulgt af en generel certificeringsaftale mellem DBI-certificering og ansøgeren. 
Skemaet og nødvendig dokumentation jf. tjeklisten nedenfor bedes fremsendes samlet til endelig vurdering. 
Bilag – side 2 bedes sendes til det nuværende certificerende organ, for bekræftelse før ansøgningen 
uploades. 
 
Ansøger: 

Certificeret person   Udfyldes af DBI Certification 

Certifikatnummer  

 

 Sags. Nr.  

Brandklasse   Dato for modtagelse  

Telefon nr.     

E-mail adresse     

Firmanavn
  

    

Adresse     

CVR. nr.     

Fakturerings e-mail     

 
 
Nødvendig dokumentation (som kopier): 
 

 Gyldigt certifikat 
 Alle afgørelser der er truffet i indeværende certificeringsperiode 
 Alle resultater af de årlige bedømmelser i indeværende certificeringsperiode 
 Skema ovenfor skal være udfyldt i alle koloner. 
 Erklæring fra nuværende certificeringsorgan, om at dokumentationen er retvisende, og der ingen udestående er med 

uafsluttede sager (skema er fortrykt og skal blot udfyldes med retvisende oplysning iht. den indsendte dokumentation – skemaet er 
at finde på næste side) Ansøger anmoder selv om erklæringen hos eksisterende certificeringsorgan. 
 
 
Ved underskrift bekræftes det at indsendte oplysninger er retvisende, og at der ikke er udestående i forbindelse med 
certificeringen hos nuværende certificeringsorgan. 
 

Dato: ____________  Underskrift:____________________________ 
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Overførsel af personcertificering til DBI Certification 
 
 
Hermed fremsendes anmodning om bekræftelse på at nedenstående oplysninger er retvisende i forbindelse 
med ansøgning om skift af certificeringsorgan til DBI Certification A/S, jf. BEK1304 § 6 stk. 4. 
 
 
Ansøger: 

Certificeret person:   Udfyldes af DBI Certification 

Certifikatnummer:   Sags. Nr.  

Brandklasse:    Dato for modtagelse  

Afgørelser der er 
truffet i indeværende 
certificeringsperiode: 

    

Resultater af de 
årlige bedømmelser i 
indeværende 
certificeringsperiode: 

    

Andet:     

 
 
Ved underskrift bekræfter Certificeringsorgan at ovenstående oplysninger er retvisende, samt at der ingen 
udeståender er i forbindelse med certificeringen. 
 
 
Navn på det nuværende certificerede organ:_____________________________ 

 
 

Dato: ____________  Underskrift:_______(certificeringsorgan)___ 

 
 
PDF sendes til certifikathaver efter underskrift. 
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