Instructie pictogrammen

U hebt de beschikking over een Kiwa-certificaat. Een prestatie om trots op te zijn en voor u
misschien aanleiding om dit breed bekend te maken bij uw relaties. Dat kunt u doen door ze het
certificaat zelf te verstrekken. Daarnaast krijgt u de beschikking over een pictogram van Kiwa
dat is ontworpen voor het betreffende onderwerp van certificatie. Dit pictogram kunt u gebruiken
op uw drukwerk, briefpapier en in uw advertenties.
Voor het gebruik van pictogrammen gelden de volgende spelregels:
Algemeen
Het gebruik van het pictogram is alleen toegestaan:




Door u als certificaathouder, en door leveranciers die op het certificaat zijn vermeld;
partijen die niet op het certificaat zijn vermeld mogen geen gebruik maken van het
pictogram;
In relatie tot het gecertificeerde onderwerp; door gebruikmaking van het pictogram
mag niet de indruk worden gewekt dat andere onderwerpen zijn gecertificeerd;
Gedurende de geldigheidsduur van het certificaat; tijdens een periode van opschorting
van het certificaat mag geen gebruik worden gemaakt van het pictogram.

Wanneer het pictogram betrekking heeft op een gecertificeerd proces of een gecertificeerd
managementsysteem mag het pictogram onder geen beding op door u geleverde producten
worden aangebracht.
Uitvoeringsvorm







Pictogrammen mogen alleen als geheel worden afgebeeld, in de hoogte / breedte
verhouding zoals door Kiwa verstrekt;
Afbeelden van een deel van het pictogram is niet toegestaan. Toevoegingen zijn
evenmin toegestaan.
Afbeeldingen moeten worden aangebracht op een witte of transparante ondergrond.
Het pictogram moet worden afgebeeld in zwart-wit. In plaats van zwart mag u ook
‘Kiwa blauw’ (PMS 2945) gebruiken. Andere kleuren zijn niet toegestaan, met
uitzondering van:
o PMS 356 voor het VCA-logo;
o PMS 354 voor het logo Kiwa Keur Laag Verbruik.
In verband met de leesbaarheid bedraagt de minimumbreedte van de afbeelding
1,5 cm. Voor het overige bent u vrij in de grootte van de afbeelding.

Toezicht door Kiwa
Kiwa ziet toe op het juiste gebruik van pictogrammen. Bij oneigenlijk gebruik kan Kiwa u het
recht op het gebruik ontzeggen, of op grond van het certificatiereglement maatregelen treffen.
Kiwa N.V.
Sir Winston Churchilllaan 273

Wanneer u nog vragen hebt over het gebruik van het pictogram, dan kunt u daarover uiteraard
contact opnemen met uw accountmanager bij Kiwa.

Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.1kiwa.com

Het copyright van het pictogram ligt bij Kiwa N.V.

