PREAUDIT
Is uw organisatie klaar voor de audit?
Voor wie?
Voor opleidings- en adviesorganisaties die hun interne werking en kwaliteit willen versterken en zich
optimaal willen voorbereiden op een audit volgens één van de volgende normen: ISO 9001:2015 /
ISO29990 / ISO 29993 / Qfor met module ProcessScan / Qfor met module SafetyScan / kmo-portefeuille
audit/ audit Chèques Formation Région wallonne.

Waarom?
Een preaudit schept een helder beeld van de vereisten van de norm, laat u toe om vooraf af te toetsen
waar u staat ten opzichte van deze norm en welke acties u nog dient te ondernemen om uw slaagkansen
te vergroten.

Inhoud en werkwijze?


Tijdens het bezoek licht een ervaren auditor van CertUp u de inhoud van de norm toe en de
werkwijze van de audit. De interpretatie en het belang van de verschillende indicatoren worden
verduidelijkt.



Uw specifieke vragen met betrekking tot de inhoud van bepaalde indicatoren, worden opgevangen en
uitgeklaard.



*De auditor voert een gerichte simulatie uit van een reële audit. Zo heeft u een concreet beeld van
de manier waarop de controles gebeuren en welke informatie beschikbaar en aantoonbaar moet zijn.



*De auditor licht zijn bevindingen en de mate van overeenstemming met de norm toe. Zo heeft u
een goede basis om kwalitatieve verbeteringen door te voeren en u optimaal voor te bereiden op de
audit.



U krijgt voor de preaudit reeds toegang tot de Qfor webapplicatie. Daar brengt u voor de komst van
de auditor uw voorbereidingen in aan (optioneel voor de kmo-portefeuille audit en audit Chèques
Formation Région wallonne).

* Enkel voor de preaudit van één dag.

Hoe bestellen:
Gelieve het ingevulde en ondertekende bestelformulier in bijlage terug te sturen naar audit@certup.be
of naar uw Customer Care.

Meer info: Voor bijkomende vragen kan u terecht bij één van onze medewerkers via het nummer 02
412 04 00 of op www.certup.be

CertUp nv – www.certup.be – audit@certup.be – 02 412 04 00

BESTELFORMULIER
PREAUDIT
Ik bestel een preaudit voor*
ISO 9001:2015

Qfor met ProcessScan

Qfor met SafetyScan

ISO 29990

kmo-portefeuille audit

ISO 29993

audit Chèques Formation Région wallonne

*Gelieve de norm aan te vinken waarvoor u een preaudit wenst.

□
□

van een halve dag**: 595 euro, excl. btw per organisatie
van een hele dag**: 1152 euro, excl. btw per organisatie

**Verplaatsingskosten in België zijn inbegrepen. De datum van de preaudit zal in onderling overleg worden vastgelegd.

Naam en voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie: ................................................................ E-mailadres: ……………………………………………
Telefoonnummer: .................................................. GSM-nummer: ………………………………………..
Naam organisatie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BTWnr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum:

Handtekening:

Annulatievoorwaarden:
De organisatie vraagt schriftelijk om de auditdatum te wijzigen of annuleren. Het niet naleven van de afgesproken
data houdt de facto een aanvraag tot wijziging in. CertUp aanvaardt onder de volgende voorwaarden: kosteloos tot
één maand vóór de afgesproken datum van de preaudit; betaling van 25% van de prijs tot drie weken vóór deze
datum; betaling van 50% van de prijs tot twee weken vóór deze datum; betaling van 75% van de prijs tot één week
vóór deze datum en betaling van 100% van deze prijs indien minder dan één week vóór deze datum.
Algemene voorwaarden:
Door deze bestelbon te ondertekenen aanvaardt de organisatie de algemene voorwaarden en privacyverklaring op
http://maninfo.be/algemene-voorwaarden/ en http://maninfo.be/privacyverklaring/

Gelieve dit bestelformulier terug te bezorgen via e-mail naar audit@certup.be

CertUp nv – www.certup.be – audit@certup.be – 02 412 04 00

