
Logoreglement logo’s Nederlands Certificatie Kantoor

1. Logo en beeldmerk gebruik

1. Middels ondertekening van de certificatieovereenkomst machtigt NCK een auditee om na certificatie het logo van NCK toe te passen op
bijvoorbeeld briefpapier, brochures e.d., voor zover deze documenten betrekking hebben op de door NCK gecertificeerde activiteiten.
 
2. De logo’s van NCK mogen worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

A. Hetzij in de kleuren PMS 288 en PMS 360;
B. Hetzij in zwart-wit;
C. Hetzij in de kleur waarin het briefpapier is gedrukt.

Onder het NCK logo dient altijd de norm of richtlijn te worden vermeld.
 
3. Het is toegestaan het NCK logo toe te passen in combinatie met het RvA accreditatiemerk op brieven en andere documenten. Het
accreditatiemerk mag in geen geval groter zijn dan het NCK logo. De kleurstelling dient in zwart-wit, in de kleuren van de huisstijlkleur van de
auditee of in de originele kleuren van de RvA (PMS 131 en PMS 296) te worden uitgevoerd.
Het RvA accreditatiemerk mag niet zelfstandig worden gebruikt, maar altijd in combinatie met het logo van NCK.
 
4. Het gebruik van het NCK logo en het RvA accreditatiemerk is niet toegestaan op:

- producten;
- rapporten van laboratoriumtesten, kalibratierapporten of inspectierapporten. Indien bedrijven beide logo’s gebruiken, dan dient

duidelijk te zijn dat het RvA accreditatiemerk onlosmakelijk verbonden is met het NCK-logo.
 
5. Het gebruik van specifieke logo’s van certificatieschema’s zoals VCA dienen in combinatie met het NCK-logo of in combinatie met het NCK-logo en RvA
accreditatiemerk te worden gebruikt. Deze logo’s mogen in geen geval groter zijn dan het NCK-logo en dienen in zwart-wit, in de kleuren van de huisstijlkleur
van de auditee of in de originele kleuren te worden gevoerd. Deze logo’s mogen niet zelfstandig worden gebruikt. Voor overige bepalingen inzake logo’s en
beeldmerken van schemabeheerders verwijzen wij u naar de laatst vigerende bepalingen inzake logo, beeld en/of keurmerk gebruik van de schemabeheerder.
 
6. Indien in documenten die voorzien zijn van het NCK-logo ook activiteiten zijn vermeld waarvoor het bedrijf niet gecertificeerd is, moeten deze activiteiten
duidelijk als zodanig zijn gemerkt.
 
7. Wanneer het bedrijf niet langer gecertificeerd is (bijvoorbeeld door intrekking van het certificaat of vrijwillige beëindiging door het bedrijf zelf) is het verboden
om het NCK logo, beeld en/of beeldmerk van de schemabeheerder en het RvA accreditatiemerk te gebruiken.
 
8. Het is niet toegestaan logo’s te gebruiken van andere certificatie instellingen, voor specifieke certificatieschema’s, die door NCK gecertificeerd zijn.

1.1 reclame uitingen op producten en/of productverpakkingen

1. Het is niet toegestaan reclame uitingen van het gecertificeerde processysteem op producten weer te geven. Een type plaat of identificatie label
wordt als onderdeel van het product beschouwd.
 
2. Het is toegestaan om reclame uitingen van het gecertificeerde processysteem op verslagen van gecertificeerde activiteiten weer te geven indien
de activteiten volledig zijn uitgevoerd conform eisen uit het certificatieschema.
 
3. Reclame uitingen zullen op geen enkele manier impliceren dat het product, proces of dienst is gecertificeerd.
 
4. Reclame uitingen dienen minimaal een verwijzing te bevatten naar:

1. Identificatie (bijv. merk of naam) van de gecertificeerde organisatie;
2. Type processysteem (bijv. kwaliteit of milieu) en het van toepassing zijnde normatief document;
3. De certificerende instelling, NCK B.V.

 
NB. De in dit reglement benoemde logo’s (met originele kleuren PMS 288 en PMS 360) mogen gebruikt worden tot 1 januari 2023. Hierna zullen de
logo’s en bijbehorende logoreglement niet meer gebruikt mogen worden.
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