ICML – AANVRAAGFORMULIER VOOR HERCERTIFICATIE
Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en het
met de juiste documentatie in te dienen via:
Post: ICML
3104 South Elm Place, Suite F
Broken Arrow, OK 74012 U.S.A.

Fax: (918) 259-0177
E-mail: admin@lubecouncil.org

GEGEVENS AANVRAGER:
NOM: _______________________________________ CERTIFICATIENUMMER:_____________________________
BEDRIJF: ______________________________________________________________________________________
FUNCTIENAAM: ___________________________________________________________________________________
ZAKELIJK ADRES: ______________________________________________________________________________
POSTCODE: ______________________________________PLAATS: ______________________________________
LAND: __________________________________
TELEFOON ZAAK / OVERDAG: ____________________________ MOBIEL: _________________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________________________
HUISADRES: __________________________________________________________________________________
POSTCODE: ______________________________________

PLAATS: ___________________________________

LAND: _____________________________________
OPTIONEEL E-MAILADRES: _______________________________________________________________________

VOORKEURSADRES VOOR CORRESPONDENTIE:

❏ WERK

❏ THUIS

BETALINGSGEGEVENS – De kosten voor hercertificatie bedragen US$100.00

❏ Creditcard

❏
❏
❏
❏

Amex
Visa
MasterCard
Discover

❏ Overschrijving
(les frais de transfert bancaire sont à la charge du demandeur)

Creditcardnummer: ________________________________________________________________
Vervaldatum: _____ /________
(mm) (jj)

Code de vérification de carte (CVC): _________
(De kosten voor overschrijvingen komen voor rekening van de klant)

Naam op creditcard:________________________________________________________________________

Aanvaardbaarheidscriteria
Om op basis van punten opnieuw te worden gecertificeerd moet men over de periode van drie jaar 15
hercertificatiepunten verzamelen en een ingevulde aanvraag bij ICML indienen. Punten kunnen worden
aangevraagd op basis van de volgende criteria.

Categorie

Punten

Maximaal

Documentatie

Training

1 point par
jour

10 points

Preuve que vous avez assisté à la formation (certificat,
badge de participant ou lettre avec en-tête de la compagnie
donnant la formation) et une copie du curriculum du cours.

Werk

4 points
par an

12 points

Lettre de l’employeur, sur papier à en-tête. La lettre
doit mentionner la position de la personne qui la signe.

Publication
d’articles

2 points
par article

6 points

Copie des articles et table des matières du livre, des
comptes rendus, du magazine ou du bulletin
professionnel dans lesquels ils ont été édités

Conférences

1 point par
journée de
conférence

6 points

Preuve que vous avez assisté à la conférence (certificat,
badge de participant ou lettre avec en-tête de l’organisateur
de la conférence) et une copie du programme

Aanvaardbaarheidscriteria




Werk - Men moet werkzaam zijn op een gebied dat verband houdt met industriële smering en/of olieanalyse.
Training/Bijwonen van conferenties – Trainings-/conferentie-onderwerpen komen in aanmerking als ze
verband houden met olieanalyse, smering of andere onderwerpen die van belang zijn voor effectief onderhoud
en beheer van apparatuur.
Publicatie van artikelen - Artikelen die worden gepubliceerd in vakbladen, tijdschriften, boeken of
conferentieverslagen moeten verband houden met een onderwerp binnen de kenniscanon voor olieanalyse,
smering of onderhoud en beheer van apparatuur.

Alle punten moeten worden behaald terwijl de certificatie nog geldig is. Punten die vóór of na de certificatieperiode
worden behaald, tellen niet mee. Punten mogen worden toegepast op meerdere ICML-certificaties van één persoon,
mits de punten van toepassing en goedgekeurd zijn voor elke individuele hercertificatie.
Als werk voor een kandidaat de enige bron is voor hercertificatiepunten, kunnen de vereiste extra punten worden
behaald via deelname aan activiteiten op het gebied van beste praktijken op het werk, volgens onderstaande
criteria:







Activiteiten op het gebied van eliminatie en/of preventie van storingen die verband houden met smering
Ontwikkeling van procedures en beste praktijken voor smering
Auditingtaken inzake het smeringsprogramma
Ontwikkeling van smeringsspecificaties
Ontwikkeling van werkbeheerssysteem inzake smering

Graag ontvangen wij van u een overzicht met onderstaande indeling van activiteiten waarmee punten zijn behaald:

Categorie

Punten

Datum behaald

Door de kandidaat zelf bijgehouden
documentatie

ICML verwacht van u dat u gedurende uw hercertificatieperiode zelf documentatie bijhoudt die
aantoont dat u 15 hercertificatiepunten hebt behaald, aangezien de bewijslast bij de kandidaat
ligt.

