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1. ALGEMENE
INTRODUCTIE

Uw Bureau Veritas Cerification certificaat is een waardevolle
aanwinst. Niet alleen laat uw certificering zien dat uw
bedrijfsprestaties uitstekend en consistent zijn, maar ook dat
u betrokken en professioneel handelt. Het door u behaalde
certificaat van Bureau Veritas Certification wordt wereldwijd
erkend als een symbool van ‘business excellence’.
Bureau Veritas Certification raadt u nadrukkelijk aan om dit
behaalde resultaat te promoten door gebruik te maken van
het certificatiebeeldmerk (certificatielogo) op uw brochures,
briefpapier, bedrijfswagens enz.
De richtlijnen die in deze gebruikshandleiding zijn opgenomen,
zijn ontwikkeld om u te helpen bij de promotie van uw
certificering en zorg te dragen voor een correct gebruik van
onze certificatielogo’s. Op deze wijze stellen wij u in staat om de
voordelen van het gebruik ervan ten volle te benutten.
Behalve
het
gebruik
van
het
certificatiebeeldmerk
(certificatielogo) van Bureau Veritas Certification, gaat deze
handleiding ook in op de toepassing van accreditatielogo’s en
logo’s van schema eigenaren namens welke Bureau Veritas
Certification certificeringen uitvoert.
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw
certificering of bijbehorend gebruik van logo’s, aarzelt u dan niet
om contact met ons op te nemen.
Wij staan graag tot uw beschikking om u – indien noodzakelijk –
van nadere informatie te voorzien.

09 - 2019 HANDLEIDING LOGOGEBRUIK

2. BELEIDSRICHTLIJNEN

1. Alle door Bureau Veritas Certification gecertificeerde organisaties worden voorzien van het beeldmerk (certificatielogo) dat hoort
bij de norm(en) waarvoor zij zijn gecertificeerd. De logo’s zijn beschikbaar in de formats EPS, JPEG, TIF en GIF en zowel in kleur
als in zwart-wit.
2. Door Bureau Veritas Certification gecertificeerde organisaties mogen gebruik maken van de certificatielogo’s voor
communicatiedoeleinden, dit alleen gedurende de looptijd van een geldig certificaat.
3. Deze logo’s zijn alleen verbonden aan de dienstverlening die Bureau Veritas Certification biedt en hebben geen betrekking op
andere vormen van dienstverlening van de Bureau Veritas groep, zoals het testen van producten, training en dergelijke.
4. Daar waar het begrip certificatielogo- of beeldmerk wordt gebruikt in dit document, worden ook de auditrapporten en andere
documentatie bedoeld die niet op misleidende wijze mogen worden gebruikt of Bureau Veritas in diskrediet mogen brengen. Alle
vormen van promotie van het gecertificeerde managementsysteem dienen duidelijk te zijn, aangezien het niet is toegestaan de
indruk te wekken dat het (voortgebrachte) product is gecertificeerd.
5. Het certificatielogo mag worden gebruikt met of zonder vermelding van het certificaatnummer. De toegevoegde waarde van het
vermelden van het certificaatnummer ligt in de geloofwaardigheid en traceerbaarheid.
6. Het certificatielogo van Bureau Veritas Certification mag niet worden aangebracht op conformiteits- of testcertificaten.
7. De logo’s van Bureau Veritas Certification mogen niet worden toegepast op producten of verpakkingsmaterialen die bestemd zijn voor
communicatie naar consumenten. Bedrijven die willen aantonen dat de door hen gefabriceerde producten onder hun bijvoorbeeld
gecertificeerde ISO 9001 of ISO 14001 managementsystemen vallen, mogen de logo’s op secundaire- of transitverpakkingen
gebruiken (verpakking die de consument niet te zien krijgt) onder vermelding van een passende productverklaring.
8. Bureau Veritas Certification is verplicht om zeker te stellen dat gecertificeerde klanten het certificatielogo op correcte wijze en
conform de van toepassing zijnde (inter)nationale criteria gebruiken. Deze criteria garanderen dat het gebruik van logo’s niet leidt
tot verwarring of misleiding bij organisaties en personen die goederen of diensten afnemen van gecertificeerde bedrijven.

3. CERTIFICATIELOGO’S

KLEURDRUK

ALGEMENE LAY-OUT

Deze kleurreferenties, die bedoeld zijn voor drukken
op gecoated papier, dienen als uitgangspunt voor alle
papiertypen, inclusief mat papier.

1. STANDAARD REFERENTIES
Deze wordt aangepast in functie van de norm waarvoor de klant
is gecertificeerd. Dit is het ENIGE deel van het logo dat mag
worden aangepast in combinatie met het certificaatnummer.
Lettertype: Univers Bold Condensed
2. CERTIFICAAT NUMMER
Aan te passen door de klant met diens certificaatnummer.
Lettertype: Univers Condensed
1.

2. Nº 00000

SPECIFIEKE LAY-OUT:
MEER DAN ÉÉN NORM REFERENTIE
In geval van verschillende normen waarvoor certificering is
behaald, kunnen deze onder elkaar worden weergegeven in
de rode band.

Het Bureau Veritas Certification logo wordt uitgebracht in
twee kleuren:
• Pantone 200C rood
• Pantone 404C grijs

De drukker dient de inktsoorten aan te passen aan het soort
van oppervlak voor het beste resultaat.
De twee kleurenreferenties moeten exact worden toegepast,
tenzij technische beperkingen of het drukken op gekleurde
achtergronden dit onmogelijk maken.
Indien de afmeting van het logo of beperkingen in het drukken
het niet mogelijk maken om de kleuren op een juiste wijze
weer te geven, wordt aangeraden om het hele logo in zwart te
drukken. (zie verder).

Pantone

200C

404C

CMYK

0 / 100 / 75 / 15

0 / 0 / 20 / 70

RAL Farbfinder

030 / 40 / 60

075 / 50 / 10

RGB

176 / 0 / 45

104 / 102 / 92

TSL

345 / 100 / 69

50 / 12 / 41

LAB

44 / 69 / 41

43 / 0 / 7

HTML (websafe)

B0002D

68665C

DRUK IN ÉÉN KLEUR

ISO 9001
ISO 14001
HACCP
BUREAU VERITAS
Certification

In sommige gevallen kan het nodig zijn om het logo van
Bureau Veritas Certification in één kleur te drukken.
Een willekeurige kleurkeuze zou afbreuk doen aan de
consistentie van het imago van Bureau Veritas Certification.

Alternatieve weergave: een alternatieve wijze om de normen
waarvoor certificering is behaald weer te geven is de
verschillende logo’s naast elkaar te plaatsen.

De keuze van een enkelvoudige kleur is daarom beperkt tot:
• zwart
• of wit
De keuze van een van deze kleuren hangt af van de kleur
Veritas Certification
– Handleiding
versie 1/2019zie
vanBureau
de achtergrond
waarop
het logoLogogebruik
wordt aangebracht,

ISO 45001

onderstaand.

Om de visuele integriteit van het certificatielogo te handhaven dient er een minimale hoe
blanco ruimte van 12 mm in acht te worden genomen direct rondom het logo.

TOEPASSINGEN CERTIFICATIELOGO’S
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Specifieke certificatielogo’s zijn beschikbaar voor alle certificatienormen, enkele voorbeel

Om de visuele integriteit van het certificatielogo te handhaven
dient er een minimale hoeveelheid blanco ruimte van 12 mm
in acht te worden genomen direct rondom het logo.

CERTIFICATIELOGO MET EEN
PRODUCTVERKLARING:

Om de visuele integriteit van het certificatielogo te handhaven
dient er een minimale hoeveelheid blanco ruimte van 12 mm
in acht te worden genomen direct rondom het logo.

TOEPASSINGEN CERTIFICATIELOGO’S
Specifieke certificatielogo’s zijn beschikbaar voor alle
certificatienormen, enkele voorbeelden zijn hieronder
weergegeven:
Dit product is gefabriceerd onder de controle van een door
Bureau Veritas Certification goedgekeurd management
systeem in overeenstemming met de norm ISO XXXX:XXXX
Bureau Veritas Certification Certificaatnummer XXXXXXXXXX”

Het certificatielogo kan worden toegepast op de volgende manieren:

• Op drukwerk, brochures, bedrijfsfolders
• In bedrijfsadvertenties en op de bedrijfs-specifieke website voor zover deze gekoppeld is aan de gecertificeerde scope
• Op bedrijfswagens zoals vrachtauto’s en bestelbussen
p de volgende manieren:
• Op bedrijfsborden en vlaggen, beursattributen en displays

– Handleiding Logogebruik versie 1/2019

ders
drijfs-specifieke website voor zover deze gekoppeld is aan

Onderstaande tabel geeft de toegestane mogelijkheden en beperkingen aan voor gebruik van het logo op productverpakkingen:

o’s en bestelbussen
rsattributen en displays
stane mogelijkheden en beperkingen aan voor gebruik van
:
Op product

of
primaire verpakking
(voor display of
retail toepassing)

Op grote dozen enz. voor Op bedrijfswagens en
In brochures websites
vervoer van producten
gebouwen voor reclame e.d. voor reclame uitingen
(secundaire of transit
uitigen
verpakking)

Bureau Veritas Certification
Certificatie logo

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Toegestaan

Toegestaan

Bureau Veritas Certification
Certificatie logo, met een
Product verklaring (zie )

Niet toegestaan

Toegestaan

Toegestaan

Toegestaan

4. ACCREDITATIELOGO’S

Naast het gebruik van certificatielogo’s is het in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan om het logo te
gebruiken van de accreditatie waaronder het gecertificeerde management systeem valt, bijvoorbeeld UKAS, BELAC, RvA, …
Een accreditatie instelling, zoals hierboven aangeven, is een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op naleving van accreditatie
richtlijnen door certificatie instellingen zoals Bureau Veritas Certification.
De richtlijnen aangaande het gebruik van het accreditatielogo worden door de accreditatie instelling bepaald. Hieronder enkele
voorbeelden van de links waar u deze richtlijnen kan terug vinden




UKAS
BELAC
RvA

=> https://www.ukas.com/customer-area/rules-for-the-use-of-the-ukas-logo-and-symbol/
=> https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Belac-NL/2-001-NL.pdf
=> https://www.rva.nl/document/download/VR003

Indien u vragen heeft over het gebruik van een accreditatielogo raden wij u aan contact op te nemen met de betreffende accreditatie
instelling die u verder kan ondersteunen in de correcte interpretattie.
N.B.: Wij wijzen u er met nadruk op dat er slechts gebruik mag worden gemaakt van het accreditatielogo als de norm(en) waarvoor
u uw certificatie heeft behaald ook daadwerkelijk onder accreditatie door Bureau Veritas Certification is (zijn) gecertificeerd.

5. LOGO’S SCHEMA EIGENAREN

Evenals voor de certificatielogo’s van Bureau Veritas Certification en accreditatielogo’s van de Raad voor Accreditatie, BELAC en UKAS
gelden voor het gebruik van logo’s van schema eigenaren specifieke richtlijnen.
Schema eigenaren zijn organisaties of instellingen namens welke Bureau Veritas Certification certificering in de praktijk verricht.
Behalve het juridisch eigendom van de betrokken certificatienorm(en), beheren deze instanties ook de norminhoud en houden toezicht
op de uitvoerende certificatie instellingen waarmee zij een overeenkomst hebben afgesloten.
Iedere schema eigenaar hanteert specifieke eigen richtlijnen ten aanzien van de toepassing van hun logo’s, die aanvullend op
certificatielogo’s (en eventueel het accreditatielogo indien van toepassing) mogen worden toegepast.
In voorkomende gevallen kunt u uw vragen over het correcte gebruik van het betreffende logo contact opnemen met Bureau Veritas
Certification. Zie 7. Contactgegevens.
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6. VEEL GESTELDE VRAGEN

Deze handleiding logogebruik wordt afgesloten met een sectie ‘veel gestelde vragen’ die wij navolgend voor u hebben opgesteld en
voorzien van antwoorden.
Wanneer mag een certificatielogo worden gebruikt?
Na succesvolle afronding van een certificatie audit en behalen van het bijbehorende certificaat.
Welk certificatielogo mag worden gebruikt?
Het logo dat betrekking heeft op de norm(en) waarvoor certificering is behaald door uw organisatie.
Hoe kan een certificatielogo worden verkregen?
Certificatielogo’s zijn in digitale vorm beschikbaar. Indien u een logo wil opvragen verzoeken wij u een e-mail te sturen naar de
betrokken afdeling van Bureau Veritas Certification. Zie laatste pagina voor informatie.
In welke digitale formats zijn de certificatielogo’s beschikbaar?
De logo’s zijn beschikbaar in EPS, JPEG, TIF en GIF.
Welke kleurstellingen zijn beschikbaar?
Certificatielogo’s zijn beschikbaar in de kleur (huiskleuren Bureau Veritas) en zwart-wit.
Kunnen certificatielogo’s worden gecombineerd in een logo?
Ja, indien uw organisatie certificering heeft behaald voor meerdere normen dan kunnen de corresponderende normaanduidingen in
een combinatie-logo worden gebruikt. Combinatie logo’s zijn beschikbaar.
Moet het certificaatnummer met het logo worden vermeld?
Dat mag maar dat is geen verplichting.
Hoe kan het certificatielogo worden gecombineerd met eigen bedrijfskleuren?
Praktisch gezien wordt aangeraden om maximale zichtbaarheid van het logo na te streven. Op een lichte achtergrond wordt gebruik
in kleur of zwart aangeraden, op een donkere achtergrond een witte kleurstelling. Biedt dit geen goede oplossing, dan moet van geval
tot geval een praktisch alternatief worden gekozen.
Wanneer mag een accreditatielogo worden gebruikt?
Na succesvolle afronding van een certificatie audit en het behalen van het bijbehorende certificaat - en indien Bureau Veritas Certification
beschikt over een corresponderende accreditatie - kan dit. Gelieve de specifieke instructies van de gerelateerde accreditatie instelling
te raadplegen.
Welk accreditatielogo mag worden gebruikt?
Het logo dat betrekking heeft op de norm(en) waarvoor certificering is behaald, vermits Bureau Veritas Certification voor de norm(en)
over een accreditatie beschikt. Raadpleeg voor nadere informatie onderdeel 4 van deze handleiding.
Mogen accreditatielogo’s los worden gebruikt?
Nee, een accreditatielogo moet altijd in combinatie met het corresponderende certificatielogo waarop het betrekking heeft worden
toegepast.
Waar is meer informatie te vinden over accreditatielogo’s?
Op de website van de respectievelijk accreditatie instelling (UKAS, BELAC, of RvA) vindt u nadere informatie over accreditatielogo’s.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEDERLAND
Computerwerg 2
NL – 3821AV Amersfoort
Tel: +31 88 450 55 00
E-mail: ceradminnld@nl.bureauveritas.com
www.bureauveritas.nl

Bureauveritasnederland

BUREAU VERITAS CERTIFICATION BELGIË
Mechelsesteenweg 128 - 136
B - 2018 Antwerpen
Tel: +32 3 247 94 00
E-mail: qualitydepartmentbe@be.bureauveritas.com
www.bureauveritas.be

Bureauveritasbelgium

