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INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN aanvraag certificaat Eurogarant 
- Elke onderneming die meent te voldoen aan de voorwaarden van EUROGARANT kan inschrijven. 

 
- Door in te schrijven bevestigt het inschrijvende bedrijf kennis te hebben genomen van de criteria 

van EUROGARANT aan de hand waarvan de onderneming zal worden beoordeeld. De 
onderneming verklaart eveneens de beslissingen van de certificatie-instelling te zullen 
aanvaarden. 
 

- Van zodra er een inschrijvingsformulier wordt ontvangen, zal FEBELCARROSSERIE overgaan tot 
het innen van de jaarlijkse bijdrage (werkingskosten). 
 

- Na opmaak van het administratief dossier door FEBELCARROSSERIE CV kan een préaudit worden 
aangevraagd waardoor de afgevaardigde van FEBELCARROSSERIE CV langskomt en samen met de 
afdelingsverantwoordelijke en/of de bedrijfsleider een préaudit uitvoert. De mogelijke 
afwijkingen of tekortkomingen t.a.v. de criteria die dan worden vastgesteld zullen worden 
besproken. Een préaudit is niet verplicht maar het is een gratis dienst die wordt aangeboden. 
 

- Bij akkoord voor de audit (na een eventuele préaudit) d.i. na de eventueel te nemen corrigerende 
maatregelen neemt FEBELCARROSSERIE contact op met de certificatie-instelling die binnen een 
redelijke termijn zal overgaan tot het uitvoeren van een audit die moet leiden tot certificatie. 
 

- Een professionele auditor van de certificatie-instelling zal een verslag opstellen met zijn 
bevindingen. De auditor schrijft zijn definitieve bevindingen neer in een geschreven rapport en 
maakt dit rapport over aan het betreffende bedrijf en FEBELCARROSSERIE. 
 

- Enkel wanneer het bedrijf voldoet aan alle criteria en de betaling van zijn jaarlijkse bijdrage, zal 
het zijn certificaten ontvangen. FEBELCARROSSERIE zal ook het erkenningsnummer 
communiceren en de nodige bijkomende informatie en materiaal ter beschikking stellen van het 
gecertificeerde bedrijf. 
 

- Eenmaal gecertificeerd kunnen Eurogarantherstellingen worden toegepast. Het verkregen 
erkenningsnummer dient op de factuur te worden gecommuniceerd. 
 

- Bij certificatie van het bedrijf en wanneer het bedrijf voldoet aan zijn bijdrageverplichting, zal 
FEBELCARROSSERIE het bedrijf opnemen in de lijst Eurogarantbedrijven. Het gecertificeerde 
bedrijf geeft bij inschrijving volmacht aan FEBELCARROSSERIE CV om deze lijst naar goeddunken 
te verspreiden. 
 

- Alle gecertificeerde bedrijven zullen periodiek een controlebezoek krijgen van de certificatie-
instelling. 
 

 


