Voorwaarden voor logo-gebruik

Wanneer mag u het logo gebruiken?
Certiked verleent aan de gecertificeerde organisatie het recht om voor de duur van de overeenkomst
het Certiked-certificatiemerk en de term "gecertificeerd" te mogen gebruiken in al haar commerciële
uitingen. Het staat de gecertificeerde organisatie vrij voor de duur van de overeenkomst te publiceren
dat zij is gerechtigd tot het gebruik van het certificaat met vermelding van het toepassingsgebied van
het certificaat (de scope).

Hoe mag u het logo gebruiken?
De gecertificeerde organisatie moet hetzelfde Certiked-certificatiemerk (wat betreft aard en omvang)
gebruiken als voorkomt op het certificaat. Qua kleur kan het bedrijf kiezen voor de zwart witte versie
of voor het logo in de huisstijl kleur van Certiked.
Verkleining van het logo is toegestaan tot een minimum hoogte van 18 mm en een minimum breedte
van 26,382 mm.

Waarvoor mag u het logo niet gebruiken?
De uitingen van de gecertificeerde organisatie mogen in geen enkel opzicht de indruk wekken dat
door de organisatie voortgebrachte goederen en diensten zijn gecertificeerd. Het is niet toegestaan
het certificatiemerk op producten of verpakkingen af te beelden. Het logo mag niet prominenter
worden gebruikt dan het logo van de organisatie zelf. Ook teksten op goederen, diensten en
begeleidende informatie mag geen verklaring bevatten dat de indruk wekt dat deze gecertificeerd zijn.
Wilt u communiceren dat uw organisatie gecertificeerd is, dan dient u de volgende gegevens op te
nemen:
De (handels)naam van de certificaathouder;
Het soort managementsysteem en de norm die van toepassing is;
De certificatie-instelling die het certificaat heeft afgegeven.

Controle op het logo gebruik
Gebruik van het logo wordt gecontroleerd in de jaarlijkse controleonderzoeken; herhaald gebleken
onjuist gebruik van het logo kan leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat; dit ter
beoordeling van de directie van Certiked.
De gecertificeerde organisatie verplicht zich om op eerste aanzegging van Certiked onjuiste
mededelingen en publicaties met betrekking tot het certificaat te rectificeren.

