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Voorwaarden registratie op 

clearmark.eu: 
 

1. Clearmark bepaalt op basis van behoefte uit 

de markt voor welke richtlijnen de registratie in 

haar website is opengesteld. Informatie hierover 

kan worden verkregen bij Clearmark. 

2. Contracten worden aangegaan voor de 

periode van 12 maanden en zonder opzegging 

stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Opzeggen 

dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming 

van een opzegtermijn van 2 maanden. 

3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

4. Clearmark factureert direct na 

orderbevestiging. De betalingstermijn is 14 dagen. 

5. Publicatie van enig product en 

bedrijfsgegevens van opdrachtgever wordt 

opgeschort zolang betaling van het van 

toepassingzijnde registratiebedrag niet heeft plaats 

gevonden. 

6. Clearmark beoordeelt de ter registratie 

aangeboden producten op basis van door 

opdrachtgever aan te leveren documenten. 

Clearmark is niet verantwoordelijk voor 

onjuistheden en/of onvolledigheden in deze 

informatie. 

7. De aan te leveren documentatie, zoals 

onder punt 7 genoemd, heeft betrekking op 

productbeschrijving, afgegeven certificaten (voor 

zover wettelijk vereist) en conformiteitverklaring 

en kan desgewenst en ter beoordeling door 

Clearmark worden aangevuld met andere specifiek 

te benoemen informatie. 

8. De beoordelingstermijn bedraagt, mits alle 

gevraagde informatie aan Clearmark ter 

beschikking is gesteld, ten hoogste 2 weken. Het 

beoordelingsresultaat zal schriftelijk en/of per e-

mail worden medegedeeld. 

9. Als uit de beoordeling is vastgesteld dat het 

product rechtmatig is voorzien van het CE 

conformiteitsteken dan zal binnen een termijn van 

2 weken tot publicatie op de website worden 

overgegaan. 

10. Clearmark is te allen tijde gerechtigd de 

registratie en/of publicatie van een of meerdere 

producten of van de bedrijfsgegevens van de 

opdrachtgever te weigeren of op te schorten als de 

aangeleverde documenten naar inzicht van 

Clearmark onvoldoende informatie bieden over de 

rechtmatigheid van het geclaimde CE 

conformiteitsteken op de betreffend producten. 

11. Bij afwijzing van registratie en/of publicatie 

heeft de opdrachtgever de gelegenheid om binnen 

20 werkdagen aanvullende informatie te leveren. 

Als deze termijn is verstreken zal de aanvraag 

worden behandeld als nieuwe aanvraag en zullen 

bijbehorende kosten in rekening worden gebracht. 

12. Clearmark behoudt zich het recht voor om 

steekproefsgewijs producten uit de markt te 

verwerven, teneinde de rechtmatigheid van het CE 

conformiteitsteken vast te stellen. 

13. Clearmark behoudt zich het recht voor om 

over te registeren of reeds geregistreerde en 

producten contact op te nemen met het betreffende 

aangewezen instantie (Notified Body). Hiervoor zal 

door opdrachtgever een onbeperkte schriftelijke 

toestemming worden verleend. 

14. Alle raadplegingen, beoordelingen en 

steekproeven zullen door Clearmark alleen worden 

uitgevoerd met het oogmerk de rechtmatigheid van 

het CE merk aangebracht op de te registreren en 

reeds geregistreerde producten vast te stellen.  

15. Clearmark zal alle aan haar ter 

beschikkinggestelde informatie als vertrouwelijk 

behandelen. 

16. Als na registratie, op basis van nieuw 

verkregen informatie, de registratie ten onrechte is 

gebleken, is Clearmark gerechtigd de registratie 

terstond op te schorten. 

17. Producten waarvan de registratie is 

opgeschort of geweigerd worden wel in rekening 

gebracht. 

18. De eventuele herpublicatie van producten 

waarvan voorafgaand of na registratie is gebleken dat 

de bewijsvoering onvoldoende of incorrect is 

geweest, zal pas worden verricht nadat overtuigend 

is bewezen dat het betreffende product wel 

rechtsgeldig is voorzien van het CE 

conformiteitsteken. Zulks ter beoordeling door 

Clearmark. 

19. Wijzigingen in producten, de door aangewezen 

instanties afgegeven certificaten of andere 

documenten ter aantoning van conformiteit of 

terugtrekking van producten van de markt, al dan 

niet vrijwillig, die door Clearmark eerder zijn 

geregistreerd dienen terstond schriftelijk te worden 

gemeld bij Clearmark. 

20. Het is niet mogelijk om registratie en/of 

publicatie van producten af te dwingen langs 

gerechtelijke weg. 

21. Misbruik van het CE conformiteitsteken kan 

leiden tot directe verwijdering van de website zonder 

enige kostenvergoeding. Verder zal hiervan melding 

gedaan worden bij de nationale autoriteiten belast 

met de handhaving van de in de betreffende 

Europese richtlijn bedoelde producten. 

22. Registratie en publicatie van producten bij 

Clearmark ontheft de opdrachtgever niet van zijn 

wettelijke verplichtingen betreffende CE markering 

en vervangt niet het markttoezicht door hiertoe 

bevoegde instanties. 

23. Het gebruik van het Clearmark beeldmerk is 

alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van 

Clearmark. 

24. Op alle aanbiedingen, offertes en 

overeenkomsten tussen Clearmark en opdrachtgever 

zijn de algemene voorwaarden van Clearmark van 

toepassing. 

 


