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UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID BIJ TESTEN 

1. Dit document is aanvullend van toepassing op document RD.003 General 

terms & conditions, dat hierbij als ingelast en herhaald wordt 

aangemerkt. 

2. EMCI Register sluit iedere aansprakelijkheid m.b.t. het uitvoeren van 

testen aan of met een vaartuig uit. Opdrachtgever vrijwaart EMCI 

Register automatisch voor iedere aansprakelijkheid door het geven van 

de opdracht tot testen. 

3. Alle testen worden door EMCI Register uitsluitend in opdracht van de 

opdrachtgever en voor rekening en eigen risico van de opdrachtgever 

uitgevoerd.   

4. Een opdracht kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.  

5. De kosten van een test zijn niet inbegrepen in de certificeringskosten, 

tenzij aanvullend afwijkend overeengekomen. EMCI Register brengt de 

kosten aanvullend in rekening aan de opdrachtgever.  

6. De opdrachtgever is gehouden het vaartuig afdoende te hebben 

verzekerd voor de test(en). 

7. M.b.t. tot een test geeft EMCI Register geen conformiteitsgarantie af. 

EMCI Register garandeert niet dat een testresultaat in overeenstemming 

is met de toepasslijke essentiële vereisten en/of andere criteria/normen 

en dat het vaartuig wordt goedgekeurd.  

8. Indien de test leidt tot afkeuring van het vaartuig, kan de opdrachtgever 

afzien van hertesten of het vaartuig na aanpassing voor hertesten 

aanbieden. De kosten van een hertest zijn niet inbegrepen in de 

testkosten voor de oorspronkelijke test, tenzij anders overeengekomen. 

9. Opdrachtgever heeft het recht de test(s) fysiek bij te wonen. 

10.Dit document kan niet op onderdelen wordt geaccepteerd. Indien dit 

document iets niet, niet volledig of onjuist regelt, beslist EMCI Register. 

 


