ADDENDUM ALGEMENE VOORWAARDEN – GENERAL CONDITIONS - PLN BELGIUM NV
Addendum general conditions between the contractor (inspection body PLN Belgium nv, conform NENEN-ISO / IEC 17020: 2012 - BELAC 506-INSP) and the client.
Toevoegsel algemene voorwaarden tussen de opdrachtnemer (keuringsinstelling PLN Belgium nv,
conform NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 – BELAC 506-INSP) en de opdrachtgever.

*

As inspection body, through legally enforceable commitments, PLN Belgium nv is responsible
for the management of all information obtained or created during the performance of
inspections activities.
If legally required or contractually authorized, PLN Belgium nv can release information.
If PLN Belgium nv is legally required or contractually authorized to release information, PLN
Belgium nv shall inform the client, in advance, of the information it intends to place in the
public domain, unless prohibited by law.
Als keuringsinstelling, in het kader van wettelijk afdwingbare verplichtingen, is PLN Belgium nv
verantwoordelijk voor het beheer van alle informatie verworven of voortgekomen uit de
keuringsactiviteiten.
Indien wettelijk verplicht of contractueel gemachtigd, kan PLN Belgium nv informatie vrij geven.
Indien PLN Belgium nv wettelijk verplicht of contractueel gemachtigd is om informatie vrij te
geven, wordt de opdrachtgever vooraf geïnformeerd over de vrij te geven informatie, tenzij bij
wet verboden.

*

Competent authorities, ao Belac, have rights to consulting and PLN Belgium nv may be
accompanied by an observer / auditor of Belac.
Bevoegde overheden, oa Belac, hebben inzagerecht en PLN Belgium nv kan vergezeld zijn van
een waarnemer/auditor van Belac.

*

For the client, procedure “complaints and appeal” is available on request.
Op aanvraag is er een procedure “klachten en beroep” beschikbaar voor de opdrachtgever.
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The general terms and conditions, VOKA - independent goods surveyors and laboratories, can be consulted and/or
downloaded at https://commodityinspections.petersoncontrolunion.com/en/terms-conditions
De algemene voorwaarden, VOKA – onafhankelijke goederencontroleurs en laboratoria, kunnen worden
geraadpleegd en/of gedownload op https://commodityinspections.petersoncontrolunion.com/en/terms-conditions

