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Declaration 

by 

Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. 

Click or tap here to enter text. 

to 

TÜV NORD CERT GmbH 
Langemarckstraße 20 

45414 Essen 

Germany 

 

Click or tap here to enter text. and Click or tap here to enter text. have entered into an agreement 

regarding Choose an item. against Click or tap here to enter text. requirements based on the proposal 

dated Click or tap to enter a date.. TÜV NORD CERT GmbH, as the competent Conformity 

Assessment Body within TÜV NORD GROUP, needs to have the right of direct surveillance of the 

certification process and procedure, conformity statements (such as but not limited to certificates, 

marks of conformity, testing or inspection reports, etc.). For the avoidance of doubt TÜV NORD CERT 

GmbH shall bear no liability vis-à-vis the Click or tap here to enter text.. Correspondingly, Click or tap 

here to enter text. declares:  

Click or tap here to enter text. herewith declares and confirms unconditionally and irrevocably to grant 

TÜV NORD CERT GmbH the right of surveillance of the certification process and procedure, 

conformity statements (such as but not limited to certificates, marks of conformity, testing or inspection 

reports, etc.) in accordance with applicable accreditation rules and regulations as well as in 

accordance with the TÜV NORD CERT GmbH General Conditions for Choose an item. (see 

www.tuev-nord-cert.com – Download). Thus, TÜV NORD CERT GmbH has inter alia the right to – 

such as but not limited to – terminate, withdraw, suspend conformity statement or to prohibit an actual 

form of use by Click or tap here to enter text.. 

Click or tap here to enter text.   

_______________________________________________ 

(place,date) (company stamp and/or legally-binding signature 

  

http://www.tuev-nord-cert.com/
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BİLGİ İÇİNDİR !!! 

Deklarasyon 

………………….(Firma adı yazılacak) 

Ile 

TÜV NORD CERT GmbH 

Langemarckstrasse 20 

45414 Essen 

Germany 

………….(Firma adı) ile TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. ........ tarihli sözleşme ile 

.............(ilgili yönetim sistemi standartının adını yazınız)hizmeti için anlaşma sağlamışlardır.  

 

TÜV NORD GRUP bünyesinde yer alan yetkili Uygunluk Değerlendirme kuruluşu olarak, .............(ilgili 

yönetim sistemi standartının adını yazınız)gerekliklerinin belgelendirme prosesleri, prosedürlerinin, 

uygunluk beyanının direkt gözetim hakkına sahiptir.  

Şüpheye mahal vermemek için, TÜV NORD CERT GmbH firması- TÜV Teknik Kontrol ve 

Belgelendirme A.Ş.  , ………….(Firma adı) firması adına herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.  

Bununla birlikte, işbu belgeyle, …………..(Firma adını yazınız) TÜV NORD CERT GmbH'ye, geçerli 

akreditasyon kuralları ve yönetmelikleri ile birlikte TÜV NORD CERT GmbH’ nun Genel Koşul ve 

Şartlarına uygun olarak. (bkz. www.tuev-nord-cert.com/https://www.tuv-nord.com/tr/tr/hakkimizda/tuev-

nord-tuerkiye), belgelendirme süreci ve prosedürü, uygunluk beyanı (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla 

sertifikalar, uygunluk işaretleri, test veya muayene raporları, vb.) gözetimi faaliyetlerini 

gerçekleştirmesi için, kayıtsız şartsız ve geri alınamaz olarak beyan eder ve onaylar. 

Böylelikle, TÜV NORD CERT GmbH, diğerlerinin yanı sıra - bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla - 

uygunluk beyannamesini sona erdirme, çekme, askıya alma veya kullanımını engelleme hakkına 

sahiptir. 

 

…………………………………….(yer, tarih) 

……………………………………...(Firma adına onaylayan kişi ad ve soyad) 

………………………………………(Firma kaşesi 

http://www.tuev-nord-cert.com/
https://www.tuv-nord.com/tr/tr/hakkimizda/tuev-nord-tuerkiye
https://www.tuv-nord.com/tr/tr/hakkimizda/tuev-nord-tuerkiye

