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Actievoorwaarden 

Algemeen 

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie rondom het gratis SOOB-examen bij het 

aanmelden voor MijnPontifex. 

- De looptijd van de actie is tot 15 november 2020.  

Deelname 

- SOOB-opleiders (die reeds erkend zijn door SOOB) komen in aanmerking voor de actie. Een 

voorwaarde is dat de opleider nog geen MijnPontifex account heeft en niet reeds klant is bij 

Pontifex Certificatie voor SOOB-examens. Klanten die profiteren van een bepaalde 

kortingsregeling worden uitgesloten van deze actie.  

- Deze actie heeft betrekking op de reguliere SOOB-examens en niet op SOOB-examens welke 

worden afgenomen in het kader van de BBL-trajecten van STL.  

- Een opleider komt in aanmerking voor de actie wanneer deze een verzoek doet voor het 

aanmaken van een MijnPontifex account via de mail (examen@pontifexcertificatie.nl) en het 

bedrijf hiervoor wil registreren.  

- Iedere opleider mag beschikken over één MijnPontifex account en dus één keer gebruik 

maken van de actie ook als het bedrijf over meerdere uitvoeringslocaties beschikt.  

- Alleen opleiders die in Nederland zijn gevestigd komen in aanmerking voor deze actie.  

- Deelname aan deze actie is gratis.  

- De actie kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.  

- Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 

- Het is niet mogelijk om in plaats van het gratis SOOB-examen contanten te ontvangen.  

Het gratis SOOB-examen 

- Zodra het MijnPontifex account is aangemaakt ontvangt u de inloggegevens en kunt u het 

gratis SOOB-examen via dit account inplannen.  

- De datum en het tijdstip van het gratis SOOB-examen zijn in overleg met Pontifex Certificatie. 

- Voor het gratis SOOB-examen mogen er één tot maximaal acht kandidaten ingeschreven 

worden. Voor extra kandidaten worden de reguliere kosten in rekening gebracht. De 

inschrijving van de maximaal 8 kandidaten voor het gratis SOOB-examen dient voor één 

examenmoment te zijn en mag niet verspreid worden over meerdere examenmomenten of 

examenlocaties.  

- De kandidaten mogen op het afgesproken examenmoment (datum en tijdstip) worden 

ingeschreven voor de volgende SOOB-examens: 

o Veiligheidscertificaat Heftruck 

o Veiligheidscertificaat Reachtruck 

o Chauffeur Autolaadkraan Laden en Lossen 
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    Andere SOOB-examens zoals Veiligheid voor Tankreinigers, Veiligheidscertificaat 

Ladingzekeren, Vakbekwaamheidscertificaat Heftruck/Reachtruck, Gasmeetdeskundige 

(SOG), Basis en VOL VCA zijn uitgesloten van deze actie.  

- De examinator die het gratis SOOB-examen afneemt is afkomstig van de SOOB-opleider. 

Voordat deze het examen mag afnemen dient deze geregistreerd te worden bij Pontifex 

Certificatie en te voldoen aan de randvoorwaarden.  

- De examenlocatie waar het gratis SOOB-examen zal plaatsvinden, dient verzorgd te worden 

door de opleider. Deze locatie dient te voldoen aan de locatie-eisen van Pontifex Certificatie. 

- Voor de geslaagde kandidaten maakt Pontifex Certificatie een digitaal certificaat op.  

- Indien er een kandidaat zakt/ er kandidaten zakken voor het gratis SOOB-examen, is het 

eventuele herexamen voor eigen rekening.  

Registratie  

- Voor het aanmaken van een MijnPontifex account dient Pontifex Certificatie bepaalde 

bedrijfsgegevens te verwerken in haar administratiesysteem. Voor het verwerken van deze 

gegevens dient u vooraf akkoord te gaan. In onze privacy policy kunt u lezen hoe wij omgaan 

met vertrouwelijke gegevens.  

Aansprakelijkheid 

- Pontifex Certificatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de enige uit deze actie 

voortvloeiende handelingen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of 

letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deze actie.  

Slotbepalingen 

- Pontifex Certificatie behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, te 

onderbreken of (vroegtijdig) te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van 

de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op pontifexcertificatie.nl 

- Pontifex Certificatie behoudt zich het recht voor deelnemers of opleiders enig moment te 

diskwalificeren of te weigeren wanneer zij van mening is dat deze één van de 

actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledig of onjuiste informatie heeft opgegeven of op 

enige wijze de wetgeving heeft overtreden.  

- Deze actie mag niet zonder schriftelijke toestemming van Pontifex Certificatie elders 

gepubliceerd of verveelvoudigd worden.  

- Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Betwisting van 

deze actievoorwaarden zal niet in overweging worden genomen.  
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