Ansökan om certifiering av
Kvalitetsmärkt Hästverksamhet eller Kvalitetsmärkt Hästgymnasium
SMAK Certifiering ABs noteringar:
Registrering, signatur:

Ansökan inkom:

Bekräftelse skickad:

Kundnr:

Skickas till:
Anmält till HNS/LRF Häst:

SMAK Certifiering AB
Box 42
230 53 ALNARP

Kom ihåg att skriva under på sidan 2!

E-post: hastcertifiering@smak.se

Företagsnamn/Efternamn, Förnamn

Org.nr /Pers.nr:

Kontaktperson:
Adress:

Postnummer och postort:

Besöksadress: (om annan än postadress)
Fakturaadress: (om annan än postadress)
Telefon:
Mobilnr:

Län:

E-post:

Hemsida:

Kommun:

Verksamheten innehar:
Ja Nej
  Tillstånd enligt §16 djurskyddslagen
  Registrering foderföretagare/foderanläggning
  Företagsförsäkring:………………………………………………………………………………………………….…….…namnges om aktuellt
  Tjänstepension och försäkringar för anställda:………………………. …………………………………………………..namnges om aktuellt
Beskrivning av verksamhet:

Ansöker om certifiering enligt:
Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Inriktning:

Inriktning:

……………………………………………

……………………………………………………



Upp till 15 hästar*



Egen hästverksamhet på skolområdetö



16 - 30 hästar*



Driftsplats med egen hästverksamhet utanför skolområdet



31 hästar* och uppåt



Inhyrd hos övrig annan hästverksamhet*
Flera alternativ kan väljas.

*= högsta antal hästar som förekommer på verksamheten under året

*Övrig anlitad hästverksamhet/er certifieras enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Antal anställda i verksamheten

……………………………………………………………………………….st

Har Du annan certifiering?

 Ja, följande: ……………………………………………………………

Kommentarer:

SMAK Certifiering AB, Box 42, 230 53 ALNARP 020 – 61 62 63

www.smak.se

Utfärdat av:

Fastställt av:

Gäller från:

Reg nr - utgåva

Katrine Petäjistö

Gitte Eskhult

2019-03-27

H1.2s-2

certifiering@smak.se
Sidan 1 av 2

Ansökan om certifiering av
Kvalitetsmärkt Hästverksamhet eller Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Kundens åtagande
Sökanden:
• Förbinder sig att ta del av och följa aktuella allmänna villkor och regler för den/de standarder ansökan avser.
• Är medveten om att certifieringen inte på något sätt får användas missvisande eller så att certifieringsorganets rykte
skadas.
• Verksamheten är registrerad i tillämpliga myndighetsregister.
• Följer gällande lagar och bestämmelser som berör den verksamhet som ska certifieras. Är medveten om
skyldigheten att informera SMAK Certifiering AB om eventuella förelägganden eller sanktioner, från myndighet, som
riktats mot den verksamhet som ska certifieras - under de senaste fem åren.
• Ansvarar för att reglerna för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet eller Kvalitetsmärkt Hästgymnasium efterlevs i all
verksamhet, föremål för certifiering, som bedrivs under samma juridiska enhet, d.v.s. under samma
organisationsnummer.
• Accepterar återkommande revisioner, vilket innebär ordinarie revision, extra revision och stickprovsrevision. Dessa
kan infalla under samma år.
• Accepterar att även oannonserade revisioner kan komma att genomföras.
• Är medveten om skyldigheten att underlätta för revisionernas genomförande.
•
•
•
•
•
•
•

Accepterar att SMAK Certifiering AB:s revisor ges tillträde till hela den verksamhet som är föremål för certifiering
samt bistår med att presentera relevant material.
Utser en kontaktperson som är ansvarig mot SMAK Certifiering AB samt bemyndigar denna person att underteckna
revisionsrapporter för verksamhetens räkning (om denne är annan person än verksamhetsansvarig).
Accepterar att uppgifter om verksamhetens namn och typ av certifiering kan komma att publiceras på Internet.
Accepterar att verksamhetsuppgifter delges systemägare.
Åtar sig att meddela förändringar i verksamheten som påverkar omfattning av/förutsättningarna för certifieringen.
Det gäller t.ex. ägarbyte, nya driftsplatser.
Accepterar att årligen erlägga avgift för certifiering enligt SMAK Certifiering ABs gällande prislista och
betalningsvillkor.
Accepterar att kostnader som uppstått fram till datum för utträde ska erläggas med resterande del av total
certifieringskostnad, vilken är uppdelad på tre år.
Accepterar att eventuella förskottsfakturor ska betalas före revision (i vissa specifika fall).

SMAK Certifiering AB:s åtagande
•

Bekräftar mottagande om ansökan om certifiering inom 14 dagar från mottagande.

•

Utfärdar certifikat vid beslut om certifiering.

• Behandlar all information om kundens verksamhet, revisionsresultat och vidhängande information konfidentiellt.

Ingen information lämnas vidare till 3:e part utan medgivande från kunden, undantaget information till myndigheter
och systemägare.

Sökanden förbinder sig att göra en egenrevision som en förberedelse inför den första revisionen.
Egenrevision ska därefter genomföras varje år då inte ordinarie uppföljande revision görs.
Avtalet gäller tillsvidare men kan sägas upp skriftligen med två månaders uppsägningstid.
Utfärdat giltigt certifikat upphör att gälla samtidigt med avtalet, d.v.s. då uppsägningstiden löpt ut.
Kundens underskrift
Datum:

SMAK Certifiering AB:s underskrift
Datum:

Verksamhetsledarens signatur:

Signatur:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

SMAK Certifiering AB, Box 42, 230 53 ALNARP 020 – 61 62 63
Utfärdat av:
Katrine Petäjistö

Fastställt av:
Gitte Eskhult

www.smak.se

Gäller från:

Reg nr - utgåva

2019-03-

H1.2s-2

certifiering@smak.se
Sidan 2 av 2

