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Voorwaarden voor het gebruik van certificatiemerken 
 
1. Deze voorwaarden voor het gebruik van certificatiemerken zijn een aanvulling op de 
 Algemene Voorwaarden voor het Uitvoeren van Beoordelingen en Certificatie. 
2. Indien tussen de Wederpartij en KEMA een certificatie-overeenkomst wordt gesloten en 
 een certificaat is verstrekt, ontvangt de Wederpartij op verzoek het dienovereenkom- 
 sti ge certificatiemerk voor eigen publicatiedoeleinden. 
 
3. Wanneer de certificatie betrekking heeft op een product:  

� Is het verplicht het certificatiemerk te plaatsen op het product en/of de verpakking. 
� Is het toegestaan het certificatiemerk te publiceren in advertenties, mits het 

certificatiemerk duidelijk betrekking heeft op het gecertificeerde product.  
� Is het toegestaan het formaat van het certificatiemerk aan te passen, mits de 

verhoudingen ongewijzigd blijven en mits het certificatiemerk goed leesbaar blijft.  
� Is het niet toegestaan het certificatiemerk in andere kleuren te gebruiken dan de 

kleur waarin het wordt verstrekt, of zwart of wit.  
� Voor richtlijnen met betrekking tot de logo van KEMA-KEUR verwijzen wij u naar de 

onderstaande documenten: 
- KEMA-KEUR:  DIR-P-Q-M03 
- KEMA-KEUR voor kabels DIR-P-Q-M04 
- KEMA-KEUR ENEC:  DIR-P-Q-M05 
- KEMA-KEUR HAR:  DIR-P-Q-M06 

 
4. Wanneer de certificatie betrekking heeft op een managementsysteem of een proces: 

� Is het toegestaan het certificatiemerk te plaatsen op drukwerk, zoals briefpapier en 
enveloppen of anderszins te publiceren. Hierbij moet ten alle tijden duidelijk zijn dat 
het certificatiemerk verwijst naar de organisatie of het proces in zijn geheel, voor 
zover dit binnen de scope van het certificaat valt.  

� Is het niet toegestaan het certificatiemerk te plaatsen op producten of toe te passen 
in advertenties voor producten.  Rapporten van gecertificeerde laboratoria, 
kalibratie- en/of inspectie-organisaties worden beschouwd als producten. 

� Is het toegestaan het formaat van het certificatiemerk aan te passen, mits de 
verhoudingen ongewijzigd blijven. 

� Is het toegestaan het certificatiemerk in iedere gewenste kleur te publiceren, 
overeenkomstig de eigen huisstijl. 
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� Voor richtlijnen met betrekking tot het KOMO INSTAL ® logo, NL EPBD,  ISO 27001 
en de CCV beeldmerken verwijzen wij u naar onderstaand documenten: 
- KOMO INSTAL® DIR-S-Q-M08 
- NL EPBD DIR-S-Q-M09 
- ECP.NL /ISO 27001 DIR-S-Q-M12 
- Reglement gebruik keurmerken CCV DIR-P-Q-M21 
- BORG-logo   DIR-P-Q-M22 

 


