
  

 

 

 

 

Pagina 1 van 2 

 

1 Doel 

Dit document beschrijft het gebruik van Duijnborgh Certification BV specifieke logo’s en het Raad van 
Accreditatie logo.  

2 Definities  

Logo: Een beeldmerk of logo is een grafische uiting die bijvoorbeeld met een bedrijfs- of productnaam 
geassocieerd wordt 

3 Verantwoordelijkheden 

Gecertificeerde klanten zijn verantwoordelijk om de logo’s van RvA en Duijnborgh Certification BV te gebruiken 
zoals juridisch is vastgelegd en volgens wettelijk vastgestelde richtlijnen. De auditeur is verantwoordelijk om 
hier tijdens beoordelingen op te toetsen.  

4 Procedure 

4.1 Duijnborgh Certification BV logo 
Het Duijnborgh Certification BV logo is eigendom van Duijnborgh Certification BV en mag alleen door klanten 
worden gebruikt na certificatiegoedkeuring door Duijnborgh Certification BV. De volgende regels gelden voor 
het gebruik van het Duijnborgh Certification BV logo; 

 De klant mag het logo gebruiken na goedkeuring van de certificatie door Duijnborgh Certification BV.   

 De klant mag het logo gebruiken voor marketing doeleinden. 

 De klant mag het logo niet aanpassen  

 Het logo dient in originele kleuren of in grijstinten worden gebruikt 

 Het logo mag niet op (verpakkingen van) producten worden aangebracht of in verband worden gebracht 
met een specifieke dienstverlening waarbij de suggestie gewekt kan worden dat Duijnborgh Certification 
BV een uitspraak doet over het product, proces of dienst. 

 Het logo mag niet worden gebruikt op laboratorium test kits, callibratie en/of inspectie rapporten. 

 Het logo mag niet gebruikt worden indien de suggestie gewekt kan worden dat certificering van toepassing 
is op de beheersing van andere productie en/of dienstverlening activiteiten dan binnen de reikwijdte 
(scope) van het certificaat.  

 Bij wijziging van het logo wordt de klant gestimuleerd om, zo spoedig mogelijk, hete meest recente logo te 
gebruiken en communiceren. 

 Bij beëindiging van het certificeringcontract, opschorting en intrekking van het certificaat is de klant c.q. 
organisatie niet gerechtigd om het logo te gebruiken of te communiceren.  

 Het logo mag niet worden gebruikt om Duijnborgh Certification BV (of RvA) in diskrediet te brengen of het 
imago schaden. 

4.2 Raad voor accreditatie (RvA) logo 
De Raad voor Accreditatie hanteert strikte regels m.b.t. het gebruik van het RvA logo in combinatie met het 
Duijnborgh Certification BV logo. Naleving van deze regels dient door Duijnborgh Certification BV te gebeuren. 
Alle regels m.b.t. logogebruik in 4.1 gelden tevens voor het RvA logo. 

 Het RvA logo zal altijd in combinatie met het Duijnborgh Certification BV logo worden gebruikt dusdanig 
dat er geen twijfel kan ontstaan wie certificatie heeft uitgevoerd.  
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4.3 Borging 
Het logogebruik is contractueel bepaald en wordt tijdens beoordelingbezoeken getoetst op correct gebruik. 
Bewust of onbewust misbruik, en onwil om corrigerende maatregelen te treffen na het informeren over 
oncorrect gebruik, zal leiden tot het intrekken van het certificaat.    

4.4 Communicatie 
Klanten worden betreffende het correct gebruik van de logo’s geïnformeerd via de website van Duijnborgh 
Certification BV. 

5 Registraties 

Conformiteit van logogebruik wordt getoetst tijdens beoordelingen en in rapportage worden geregistreerd.  


