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Er liggen diverse criteria ten grondslag aan de afgifte van dit Certificaat. Het afgeven van het Certificaat namens 
de Sociëteit Vastgoed wordt voorafgegaan door een controlehandeling en andere vormen van verificatie. Deze 
certificering en dit kwaliteitskenmerk is uitgegeven door de Sociëteit Vastgoed, gevestigd te Arnhem, hierna te 
noemen “Sociëteit Vastgoed”, aan 

 
Naam: mr. Marcel Bosman 
Functie: Advocaat  
Werkzaam bij: Advocatenkantoor Bosman 
     
Hierna te noemen de “Certificaathouder” 
 
Betreft: de Kwalificatie van Expertise en Vakbekwaamheid op het gebied van Vastgoed en de daaraan 
gerelateerde diensten en producten waarmee de certificaathouder (m/v) zich heeft onderscheiden. Het door 
de Sociëteit Vastgoed afgegeven certificaat is een schriftelijke verklaring en accreditatie, geaccordeerd door 
het Bestuur en de Raad van Advies van de Sociëteit Vastgoed, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit, 
professionaliteit en expertise van de aangesloten en geregistreerde persoon bij de Sociëteit Vastgoed. 

 

 
 
 
  
 

CERTIFICATIEVOORWAARDEN 
De Certificaathouder zal de Sociëteit Vastgoed op 
elk moment kunnen aantonen wanneer hij 
relevante werkzaamheden heeft verricht. 
 
De Certificaathouder gaat akkoord met 
registratie door de Sociëteit Vastgoed van de 
Certificaathouder op een registratielijst, die door 
de Sociëteit Vastgoed wordt beheerd conform de 
voorschriften als gesteld in de wet 
Persoonsregistraties. 
 

PLICHTEN 
De Certificaathouder is verplicht een klacht over 
hem in het kader van een Certificaat direct 
schriftelijk te melden of te laten melden bij de 
Sociëteit Vastgoed. 
De Certificaathouder is verplicht om wijzigingen 
in zijn omstandigheden die voor het Certificaat 
van belang kunnen zijn, zoals wijziging van 
werkgever, door te geven aan de Sociëteit 
Vastgoed. 

 

EXPERTISE 
De Sociëteit Vastgoed draagt door middel van het 
afgeven van dit certificaat zorg voor het hanteren en 
uitvoeren van de beleidsregels van de Sociëteit Vastgoed 
en voert hiermee de statuten uit waarin vermeld staat 
dat de geregistreerden bij de Sociëteit Vastgoed allen 
hoger management, ondernemers, eigenaren, directie 
en beslissing nemers in de bouw- en vastgoedsector zijn, 
hetgeen gelijk staat aan de absolute professionals en 
experts die De Sociëteit Vastgoed met elkaar verbindt en 
registreert. 

 
OVERIGE VOORWAARDEN  
De algemene voorwaarden voor het uitvoeren van 
beoordelingen en certificatie 
(www.societeitvastgoed.nl/424464556) zijn op deze 
overeenkomst van toepassing. 

 
RECHTEN TE ONTLENEN 
De Certificaathouder mag een verstrekt geldig Certificaat 
gebruiken om certificatie en accreditatie aan te tonen. 
 


