
CERTIFICERING 
EEN PRESTATIE 
OM TROTS 
OP TE ZIJN.

DNV Business Assurance
Certifi catiebeeldmerk
Managementsystemen

Richtlijnen

juni 2011

Guidelines_NL.indd   1Guidelines_NL.indd   1 16-09-11   11:2416-09-11   11:24



1

RICHTLIJNEN

DNV Business Assurance
Certifi catiebeeldmerk managementsystemen
Richtlijnen > juni 2011

01.  Inleiding. Laat de markt weten 
dat u gecertifi ceerd bent

02. Basiselementen van het ontwerp

03. Kleuren

04. Basisregels

05.  Onjuist gebruik van beeldmerken 
en opschriften

06. Afstand en afmetingen

07. Promotiemateriaal en jaarverslag

08. Website

09. Stands, gebouwen en naamborden

10. Briefpapier: briefhoofd

11.  Briefpapier: enveloppen, facturen 
en faxpapier

12. Visitekaartjes

13. Voertuigen

1.  Inleiding.
Laat de markt weten dat u gecertifi ceerd bent

Certifi cering volgens internationale of nationale normen, door een onafhankelijke 
derde, toont aan dat u staat voor continue verbetering en duurzame bedrijfsvoering. 
Deze verworvenheid is meer dan een toegangsbewijs tot de markt. Het is iets om 
trots op te zijn. Het communiceren van uw betrokkenheid aan de markt kan u 
helpen het vertrouwen van belanghebbenden te winnen en vertrouwen in uw merk 
te vergroten.

Het certifi catiebeeldmerk van DNV is speciaal voor dit doel ontworpen, om u 
te helpen uw betrokkenheid visueel en duidelijk aan de markt kenbaar te maken.

U kunt uw certifi catiebeeldmerk op alle mogelijke plaatsen aanbrengen, van 
promotiemateriaal tot bedrijfsgebouwen. Er zijn regels voor het gebruik van het 
certifi catiebeeldmerk en dit handboek geeft u richtlijnen voor het juiste gebruik. 
Misschien vindt u zelfs nieuwe manieren om het beeldmerk te gebruiken.

Gefeliciteerd en succes.

DNV Business Assurance
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2. Basiselementen van het ontwerp

Blauwe lijn ‘sluit’ de cirkel

Beschrijving van het type certifi catie

Certifi catienorm

Het lettertype dat voor de tekst gebruikt wordt, 
is Helvetica Neue 55 Roman

Het lettertype dat voor de tekst gebruikt wordt, 
is Helvetica Neue 75 Bold (Vet)

2/5 X
DE HOOGTE 
VAN HET 
DNV-LOGO

   3/4 X
DE DIAMETER 
VAN DE 
BINNENSTE 
CIRKEL

  X
DE DIAMETER
VAN DE 
BUITENSTE 
CIRKEL

DNV Certifi catiebeeldmerk

Opschrift

Certifi catiebeeldmerk
Het basisontwerp van het 
certifi catiebeeldmerk bestaat uit twee 
concentrische cirkels waarin het DNV-logo 
is opgenomen. 

In de buitenste cirkel van het 
certifi catiebeeldmerk staat het type 
certifi catie en in de binnenste cirkel staat 
de norm (bijvoorbeeld ISO 9001).

De lengte van de tekst in de buitenste 
cirkel is afhankelijk van het type certifi catie. 
Een enkele blauwe lijn wordt aangebracht 
om de cirkel te sluiten.

Lettertype. Het lettertype dat gebruikt 
wordt voor de norm (bijv. ISO 9001) 
en voor het type certifi catie 
(bijv. SYSTEEMCERTIFICATIE) is 
Helvetica Neue 55 Roman.

Opschrift
Het opschrift wordt gebruikt in gevallen 
waarin u het certifi catiebeeldmerk niet mag 
gebruiken maar uw certifi catie toch wilt 
aangeven.

Het basisontwerp van het opschrift bestaat 
uit een tekst die het type certifi catie 
aangeeft in letters en waarin de norm 
geaccentueerd wordt door twee groene 
lijnen.

Lettertype. Het lettertype dat gebruikt 
wordt voor het opschrift is Helvetica Neue 
75 Bold (Vet).

Alleen offi ciële artworkversies van 
het beeldmerk mogen gebruikt worden. 

ORGANISATIE MET
XXX-SYSTEEM,

GECERTIFICEERD 
DOOR DNV

= ABCD EFGH =
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3. Kleuren

Certifi catiebeeldmerken voor het managementsysteem 
kunnen ook in zwart en/of PMS 286 worden toegepast.

Als gekleurde achtergrond mogen alleen 
lichte kleuren gebruikt worden (tot 30% CMYK)

Voorbeelden van certifi catiebeeldmerken

Voorbeelden van opschriften

Speciaal voor toepassing op een donkere achtergrond 
kan het certifi catiebeeldmerk in negatief gebruikt worden.

Certifi catiebeeldmerk
Het certifi catiebeeldmerk moet de originele 
kleur behouden en bij voorkeur op een 
witte achtergrond geplaatst worden.

Het certifi catiebeeldmerk kan 
gereproduceerd worden:
•  in zwart
•  in twee kleuren: PMS 286 blauw en 

PMS 370 groen
•  in één kleur: PMS 286 blauw
•  in negatief: wit opschrift op een 

donkere achtergrond

Indien u het certifi catiebeeldmerk in de 
kleur van uw huisstijl door wilt voeren, 
is dit alleen toegestaan in één van uw 
huisstijlkleuren.

Opschrift
Het opschrift kan gereproduceerd worden:
• in 100% zwart of 80% zwart
•  in twee kleuren; de kleuren moeten 

overeenstemmen met de kleuren van 
het offi ciële artwork. Raadpleeg voor 
de Pantone kleuren blauw en groen 
de kleurreferenties.

•  in één kleur (PMS 286 blauw of één 
van uw huisstijlkleuren).

•  in negatief: wit opschrift op een 
donkere achtergrond.

Wanneer het opschrift naar een andere 
taal vertaald wordt, moet de structuur 
van het opschrift ongewijzigd blijven.

Kleurreferenties

       PMS 286

(CMYK voor vierkleurenafdrukken: 
100% Cyaan, 60% Magenta, 
0% Yellow (geel), 10% Key (zwart))

RGB : R4 G52 B177
Web: 005EA8

Het groen van het DNV-logo 
en de groene lijnen is
       
       PMS 370

(CMYK voor vierkleurenafdrukken: 
70% Cyaan, 0% Magenta, 
100% Yellow (geel), 10% Key (zwart))

RGB : R78 G146 B0
Web: 4e9200

PMS 286 blauw en PMS 370 groen PMS 286 blauw

100% Zwart 80% Zwart In negatief op een 
donkere achtergrond
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Als gecertifi ceerde organisatie:

1. Mag u alleen het offi ciële artwork van 
de DNV-certifi catiebeeldmerken gebruiken 
voor managementsystemen en/of het 
offi ciële DNV-opschrift dat overeenkomt 
met de norm waarvoor u gecertifi ceerd 
bent.
2. Gebruikt u het DNV-certifi catiebeeldmerk 
altijd samen met de naam en/of het logo 
van uw organisatie.
3. Kunt u het DNV-certifi catiebeeldmerk 
gebruiken op:
•  promotiemateriaal
•   publicaties van de onderneming 

(bijvoorbeeld het jaarverslag)
•  websites
•  stands

Het DNV-certifi catiebeeldmerk voor 
managementsystemen mag niet op een 
zodanige manier gebruikt worden dat 
geïmpliceerd wordt dat het product 
of de dienst gecertifi ceerd is. 
Om misinterpretaties te voorkomen, 
is het daarom niet toegestaan het DNV-
certifi catiebeeldmerk te gebruiken op:
•  producten, inclusief verpakking of 

plakband
•  productdocumentatie (bijvoorbeeld 

technische specifi caties en de pagina’s 
van een catalogus)

•  certifi caten, conformiteitsverklaringen, 
rapporten enz. die het resultaat zijn van 
geleverde diensten (bijvoorbeeld test- en 
kalibratiewerkzaamheden, inspecties, 
beoordelingen enz.).

Daar komt bij dat het beeldmerk niet 
gebruikt mag worden op het briefhoofd 
van een organisatie die meerdere locaties 
vertegenwoordigt, waarvan een of meer 
locaties niet onder de certifi catie vallen 
(behalve wanneer geregeld is dat het 
beeldmerk alleen voor de gecertifi ceerde 
locaties gebruikt wordt).
U kunt echter wel het volgende opschrift 
gebruiken om uw certifi catie voor de 
bovengenoemde doelen kenbaar te maken:

4. Basisregels

Voorbeelden

Organisaties met 
een gecertifi ceerd 
managementsysteem 
mogen alleen het opschrift 
gebruiken op de verpakking 
van het product.

Als u twijfelt over het gebruik van het 
beeldmerk, kunt u contact opnemen 
met DNV.

ORGANISATIE MET
XXX-SYSTEEM,

GECERTIFICEERD DOOR DNV
= ABCD EFGH =
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5. Onjuist gebruik van beeldmerken en opschriften

NIET TOEGESTAAN: de kleuren 
van het beeldmerk wijzigen

NIET TOEGESTAAN: een onderdeel 
van het beeldmerk vervormen

NIET TOEGESTAAN: de relatieve 
afmetingen van een onderdeel wijzigen

NIET TOEGESTAAN: 
het beeldmerk op een visueel 
verwarrende achtergrond of 
op een afbeelding plaatsen

NIET TOEGESTAAN: 
een onderdeel verplaatsen 
en wijzigen

NIET TOEGESTAAN: 
de kleur wijzigen

NIET TOEGESTAAN: 
een onderdeel verplaatsen en wijzigen

NIET TOEGESTAAN: 
het lettertype wijzigen

Alleen offi ciële artworkversies van het beeldmerk en/of opschrift mogen gebruikt worden.

Het originele artwork van het DNV-certifi catiebeeldmerk moet zodanig gebruikt worden dat de integriteit van het beeldmerk gewaarborgd is. Het beeldmerk 
mag daarom niet gewijzigd worden of op onjuiste wijze gebruikt worden. Onderstaand enkele voorbeelden van een onjuist gebruik van het beeldmerk.

Opschrift
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6. Afstand en afmetingen

15
 m

m

12 mm

Voorbeelden

fi guur 4

fi guur 2

fi guur 1

fi guur 5

fi guur 3

Certifi catiebeeldmerken moeten altijd 
samen met de naam en/of het logo van 
de gecertifi ceerde organisatie gebruikt 
worden.

15
 m

m

Het certifi catiebeeldmerk mag groter 
of kleiner gemaakt worden, mits de 
verhoudingen worden aangehouden.

Het formaat van het certifi catiebeeldmerk 
moet in de juiste verhouding staan tot het 
formaat van uw bedrijfslogo.

De minimale grootte is 15 mm hoog 
(fi guur 1). Dit is het kleinste formaat 
waarbij de cijfers en letters nog leesbaar 
zijn.

Het certifi catiebeeldmerk mag zodanig 
gebruikt worden dat:

• het even hoog is als het bedrijfslogo 
(fi guur 2)

• de ruimte tussen het DNV-logo en de 
blauwe lijn overeenkomt met de hoogte 
van het bedrijfslogo (fi guur 3)

• het certifi catiebeeldmerk, zelfs als 
het bedrijfslogo erg klein is, ten minste 
15 mm hoog is (fi guur 4).

De afstand tussen het bedrijfslogo en 
het certifi catiebeeldmerk mag niet 
minder zijn dan de basisbreedte van het 
certifi catiebeeldmerk (fi guur 2, 3 en 4). 
Deze regel is ook van toepassing wanneer 
het certifi catiebeeldmerk onder het 
logo van de gecertifi ceerde organisatie 
geplaatst wordt (fi guur 5).

Maximale afmetingen
Het maximale formaat van het 
certifi catiebeeldmerk mag niet groter zijn 
dan het formaat van het bedrijfslogo. 
Aanbevolen wordt het formaat van het 
certifi catiebeeldmerk wat hoogte betreft 
niet groter te laten zijn dan een derde 
of de helft van de oppervlakte waarop 
het staat.
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7. Promotiemateriaal en jaarverslag

Promotiemateriaal
Het certifi catiebeeldmerk kan gebruikt 
worden op bedrijfsbrochures, folders en 
ander promotiemateriaal.

Om onduidelijkheden over wat precies 
gecertifi ceerd is te voorkomen, kan 
het opschrift gebruikt worden op 
productdocumentatie zoals technische 
specifi caties, pagina’s in een catalogus 
en laboratoriumcertifi caten.

Jaarverslag
Het certifi catiebeeldmerk mag op zowel 
het voorblad als op de titelpagina 
gebruikt worden.

Figuur 1: voorbeeld van het gebruik van 
een certifi catiebeeldmerk op het voorblad 
van een jaarverslag.

Figuur 2:  voorbeeld van het gebruik van 
een certifi catiebeeldmerk op de titelpagina 
van een jaarverslag.

Voorbeelden

Pagina uit een 
productcatalogus

Technisch 
productspecifi catieblad

Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010

Brochure
HEADLINE

Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la

euipis at ad magna aci blan hent nonsequat ad
do od te dignim ad ercidunt acipis et vulla faci
blan henit lorem

Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la

VISUAL
Enkele voorbeelden van het certifi catie-
beeldmerk en hoe dat op promotiemateriaal 
en in advertenties geplaatst wordt.

ORGANISATIE MET
XXX-SYSTEEM,

GECERTIFICEERD DOOR DNV
= ABCD EFGH =
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8. Website

U kunt het certifi catiebeeldmerk 
op uw website zetten wanneer u 
daarbij dezelfde regels in acht neemt 
als uiteengezet in de voorgaande 
hoofdstukken.

Als u het certifi catiebeeldmerk op uw 
website gebruikt om aan te geven 
dat u gecertifi ceerd bent, kunt u uw 
certifi catiebeeldmerk eventueel voorzien 
van een link naar de DNV Business 
Assurance website.

Door op uw website te verwijzen 
naar www.dnvba.nl/certifi caat, zijn 
uw organisatie en certifi caat altijd 
terug te vinden. Het is belangrijk 
dat uw certifi caat op elk moment 
verifi eerbaar is voor uw klanten en 
overige belanghebbenden. U brengt 
uw certifi caat extern meer onder de 
aandacht en biedt uw stakeholders 
transparantie en duidelijkheid over 
uw certifi cering.

Voorbeelden van websites
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9. Stands, gebouwen en naamborden

Voorbeelden

fi guur 1 fi guur 2

Stands
Het certifi catiebeeldmerk kan gebruikt 
worden op stands van uw organisatie.
Indien gewenst, kunt u het 
certifi catiebeeldmerk een prominente 
plaats geven.
U dient er wel voor te zorgen dat dit 
gebeurt in overeenstemming met 
de richtlijnen zoals beschreven in 
de voorgaande hoofdstukken.

Gebouwen en naamborden
U kunt zowel het certifi catiebeeldmerk 
als het opschrift gebruiken op de 
kantoorgebouwen, fabrieken of 
naamborden van uw organisatie.

Figuur 1: het certifi catiebeeldmerk bij 
het bedrijfslogo op een naambord van 
de onderneming.

Figuur 2: het opschrift op oogniveau naast 
de ingang van de organisatie.

ORGANISATIE MET
XXX-SYSTEEM,

GECERTIFICEERD DOOR DNV
= ABCD EFGH =
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10. Briefpapier: briefhoofd

fi guur 1

fi guur 5 fi guur 6

Organisaties die bij een groep horen
Organisaties met meer 
dan één locatie of vestiging

fi guur 2In het briefhoofd en op de 
daaropvolgende pagina’s moet het 
certifi catiebeeldmerk bij het bedrijfslogo 
geplaatst worden (fi guur 1) of op 
dezelfde lijn (fi guur 2).
Als het logo van het gecertifi ceerde 
organisatie erg klein is, moet het 
certifi catiebeeldmerk onderaan het 
briefhoofd geplaatst worden.

Figuur 1-2: Enkele voorbeelden van het 
certifi catiebeeldmerk op de eerste pagina.

Figuur 3-4: Enkele voorbeelden van het 
certifi catiebeeldmerk op een volgende pagina.

fi guur 3

fi guur 4

Gecertifi ceerde 
locatie of vestiging 
van de organisaties.

Certi� ed site:
Via Settembrini, 9

20100 Milano

Wanneer in het briefhoofd de 
adressen staan van verschillende 
vestigingen waarvan er een aantal 
niet onder de certifi catie vallen, mag 
het certifi catiebeeldmerk niet gebruikt 
worden. In dergelijke gevallen moet het 
opschrift gebruikt worden.

Daarbij moet vermeld worden 
welke locaties of vestigingen van de 
organisatie gecertifi ceerd zijn.

Wanneer een gecertifi ceerde organisatie 
onderdeel is van een groep of 
geassocieerd is met andere organisaties 
die niet gecertifi ceerd zijn, en wanneer 
beide namen in het briefhoofd vermeld 
worden, dient gekozen te worden voor 
een van de volgende oplossingen:

•  Het certifi catiebeeldmerk wordt 
gereproduceerd en daarbij wordt 
aangegeven welke organisatie 
gecertifi ceerd is (deze oplossing 
verdient de voorkeur). (fi guur 5)

•  Het certifi catiebeeldmerk wordt 
vervangen door het opschrift, 
waarbij duidelijk gemaakt wordt op 
welk gecertifi ceerde organisatie de 
certifi catie betrekking heeft. (fi guur 6)

BUSINESS
GROUP

BUSINESS
GROUP

Alleen de naam 
van de gecertifi ceerde 
organisatie. Alleen de naam 

van de gecertifi ceerde 
organisatie.

Voorbeelden

ORGANISATIE MET
XXX-SYSTEEM,

GECERTIFICEERD DOOR DNV
= ABCD EFGH =
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01.  Inleiding. Laat de markt weten 
dat u gecertifi ceerd bent

02. Basiselementen van het ontwerp

03. Kleuren

04. Basisregels

05.  Onjuist gebruik van beeldmerken 
en opschriften

06. Afstand en afmetingen

07. Promotiemateriaal en jaarverslag

08. Website

09. Stands, gebouwen en naamborden

10. Briefpapier: briefhoofd

11.  Briefpapier: enveloppen, facturen 
en faxpapier

12. Visitekaartjes

13. Voertuigen

11. Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

Enveloppen
U kunt het certifi catiebeeldmerk ook 
op enveloppen gebruiken (fi guur 1 en 
fi guur 2)

Andere documenten van de 
organisatie
U kunt het certifi catiebeeldmerk ook op 
andere documenten van de organisatie 
gebruiken, bijvoorbeeld op facturen en 
op faxpapier.

In dat geval moet het certifi catiebeeldmerk 
op één lijn staan met de onderkant van 
het bedrijfslogo (fi guur 3) of moet het 
certifi catiebeeldmerk bij de bedrijfsnaam 
geplaatst worden (fi guur 4).

fi guur 3

fi guur 1 fi guur 2

fi guur 4

Voorbeelden
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08. Website

09. Stands, gebouwen en naamborden

10. Briefpapier: briefhoofd

11.  Briefpapier: enveloppen, facturen 
en faxpapier

12. Visitekaartjes

13. Voertuigen

Visitekaartje 
met certifi catiebeeldmerk

Visitekaartje 
met opschrift

Het certifi catiebeeldmerk kan ook 
op visitekaartjes gebruikt worden.

Als het certifi catiebeeldmerk niet past 
bij de lay-out of het ontwerp van uw 
visitekaartje, kunt u in plaats daarvan 
het opschrift gebruiken.

In beide gevallen dient u ervoor te 
zorgen dat het maximale formaat 
van het certifi catiebeeldmerk of het 
opschrift niet groter is dan het formaat 
van het bedrijfslogo.

12. Visitekaartjes

Voorbeelden

ORGANISATIE MET
XXX-SYSTEEM,

GECERTIFICEERD DOOR DNV
= ABCD EFGH =
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13. Voertuigen
Voorbeelden

Op voertuigen wordt het 
certifi catiebeeldmerk altijd in de buurt 
van het bedrijfslogo geplaatst.

Wanneer u het certifi catiebeeldmerk 
op uw bedrijfsvoertuigen of zware 
machinerie gebruikt, kunt u de sticker 
het best plaatsen in de nabijheid van 
het bedrijfslogo. 
Rechts vindt u enkele voorbeelden van 
hoe het certifi catiebeeldmerk geplaatst 
kan worden.

Als uw bedrijfslogo erg groot is, zoals 
dat wel kan voorkomen als het op 
de zijkant van een trailer staat, wordt 
aanbevolen om voldoende ruimte om 
het certifi catiebeeldmerk heen vrij te 
houden en om het certifi catiebeeldmerk 
wat hoogte betreft niet groter te laten 
zijn dan 1/3 of 1/2 van het oppervlak 
waarop het is aangebracht.

Mocht u een voorbeeld van een 
sticker willen hebben, of wilt u stickers 
bestellen via DNV, dan kunt u altijd 
contact met ons opnemen. 
Samen kijken we dan wat voor uw 
organisatie de beste oplossing is. 
U kunt de stickers natuurlijk ook zelf 
laten drukken.
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