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Ansökan om anslutning till SE Certifiering AB
Uppgifter om företaget:
Företag

Org.nummer

Adress

Firmatecknare

Postnr, ort

Telefon

E-post*

Mobil

* Vi kommunicerar främst via mail – har du inte en e-postadress nu, skaffa det snarast

Uppgifter om verksamhet utrustning och personal:
Vi utför:

mek. avverkning

skotning

arbete med motorsåg
Antal skogsmaskiner

skogsbränsle

röjning

plantering

markberedning

dikning

planläggning

annat, nämligen

Skotare

Skördare

Annan maskintyp (ange)

Antal personer som utför mekaniserat skogligt arbete

Antal personer som utför manuellt arbete (hel- o visstid)

- därav anställda förare

- därav utländska anställda

Antal underentreprenörer (inkl. personer med F-skattsedel)

Manuella anställda omräknat till årsarbetskrafter

Försäkran inför PEFC-certifieringen:
jag/vi har informerat mig/oss om relevanta delar av PEFCs standard för entreprenörscertifiering och avser att följa dessa
jag/vi accepterar att SE Certifiering AB genomför vederbörlig kontroll inför avtalstecknandet och samtycker att företagsuppgifterna
registreras i ett lösenordskyddat dataregister
jag/vi accepterar att årligen insända en självkontroll till SE Certifiering AB. Jag/vi är medveten om att självkontrollen är en
förutsättning för att avtalet om gruppcertifiering ska fortsätta att gälla
jag/vi accepterar att revisioner kan komma att genomföras dels av paraplyets internrevisorer, dels av externa tredjepartscertifierare
och i samband därmed på förfrågan uppvisa bokslut
jag/vi accepterar att uppgifter om att mitt/vårt företag har godkänts för gruppcertifiering enligt PEFC offentliggörs på
SE Certifiering ABs hemsida (www.secertifiering.se)

Jag är medveten om att SEC debiterar en förrevisionsavgift, som måste betalas innan anslutningsprocessen startar

den
(ort)

Bilaga:

formulär Bilaga till ansökan (obligatorisk)

(firmatecknare, i HB ska samtliga bolagsmän skriva under)

Ansökan och ev. handlingsplan skickas till:

Behov av mer information eller utbildning?

SE Certifiering AB

Jag vill bli kontaktad av

Box 55680
102 15 Stockholm

SE Certifiering AB
Postadress: Box 556 80, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Hemsida: www.secertifiering.se
Huvudkontor/Kansli: + 46 (0)8 655 41 94

SE Certifiering AB

