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Certificatie 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 het 
vertrouwen in uw merk te vergroten.

U kunt uw certificatiebeeldmerk op alle mogelijke plaatsen aanbrengen, op uw 
promotiemateriaal tot op uw bedrijfsgebouwen. Dit handboek geeft u de richtlijnen 
voor het juiste gebruik.

Gefeliciteerd!

Laat de markt weten dat u  
gecertificeerd bent 
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1.0 Basiselementen van het ontwerp

Het DNV logo
In het midden van het keurmerk staat de 
gestapelde versie van het DNV logo. 
De gestapelde versie van het logo wordt 
gebruikt om zo goed mogelijk op te 
vallen.

Type certificering
De tekst aan de bovenkant van 
het beeldmerk beschrijft het type 
certificering waarop het beeldmerk 
betrekking heeft. Het lettertype dat is 
gebruikt is DNV Display in 100% zwart.

Normen
De normen waarop het beeldmerk 
betrekking heeft worden beschreven in 
maximaal drie regels tekst. Er kunnen 
maximaal vijf normen in hetzelfde 
beeldmerk worden opgenomen. Het 
lettertype dat wordt gebruikt voor de 
normen is DNV Display in 100% zwart.

Scheidingsteken
Als er meerdere normen op dezelfde 
regel staan, wordt een vierkant 
opsommingsteken in 100% cyaan 
gebruikt als scheidingsteken.

Inscriptie
De inscriptie wordt gebruikt in gevallen
waarin u het certificatiebeeldmerk niet 
mag gebruiken maar uw certificatie toch 
wilt aangeven.

De inscriptie beschrijft de certificatie in 
een op tekst gebaseerde visuele lay-out.

Lettertype
Het lettertype dat gebruikt wordt voor de 
inscriptie is DNV Display. De beschrijving 
van de behaalde certificering is in 100% 
zwart, terwijl de behaalde norm in 100% 
cyaan is.

Scheidingsteken
Als er meerdere normen op dezelfde 
regel staan, wordt een vierkant 
opsommingsteken in 100% cyaan 
gebruikt als scheidingsteken.

Cirkelvormig kader
De dubbele cirkelvormige 
component die het merk omringt 
draagt bij aan het kaderen van het 
beeldmerk, ongeacht de lengte van 
de tekst boven- of onderaan het 
beeldmerk. De lijnen zijn in 100% 
cyaan. 

Taalvarianten
Bij vertaling van het beeldmerk 
of het opschrift moeten de lay-
out, het lettertype en de kleuren 
van de oorspronkelijke template 
ongewijzigd blijven.
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1.1 Kleuren

Certificatiebeeldmerk
Het certificatiebeeldmerk moet de originele 
kleur behouden en bij voorkeur op een witte 
achtergrond geplaatst worden.

Kleuren
Het beeldmerk en de inscriptie mogen 
gereproduceerd worden in 100% zwart of in 
negatief, d.w.z. wit op een donkere achtergrond.

Sky blue
Pantone®  291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX  99 D9 F0

Land Green
Pantone®  362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX  3F 9C 35

Sea Blue
Pantone®  661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX  00 35 91

Dark Blue
Pantone®  2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX  0F 20 4B

Cyan
Pantone®  Proc. Cyan C/U 
C80 M0 Y0 K0
R51 G178 B225
HEX  33 B2 E1

Black
Pantone® Proc. Black C/U
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX  00 00 00

Een gekleurd beeldmerk moet 
bij voorkeur op een witte 
achtergrond worden gebruikt. 
Het mag op een lichtgekleurde 
achtergrond worden geplaatst, 
zolang het beeldmerk duidelijk 
leesbaar blijft.

Wanneer een gekleurd 
beeldmerk niet praktisch te 
reproduceren is, bijvoorbeeld 
wanneer er drukbeperkingen 
gelden, kan het beeldmerk in 
zwart of in negatief/wit worden 
gereproduceerd.

De bovenstaande richtlijnen 
zijn ook van toepassing op 
inscripties.

Kleur referenties
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1.2 Basisregels

Het beeldmerk gebruiken
Als gecertificeerde organisatie:
• Mag u alleen het officiële artwork van de 

DNV certificatiebeeldmerken gebruiken 
voor managementsystemen en/of de 
officiële DNV inscriptie, dat overeenkomt 
met de norm waarvoor u gecertificeerd 
bent. 

• Gebruikt u het certificatiebeeldmerk altijd 
samen met de naam en/of het logo van uw 
organisatie.

• Kunt u het certificatiebeeldmerk gebruiken 
op:
 - Promotiemateriaal
 - Briefpapier, bv. briefhoofd, enveloppen 

facturen.
 - Publicaties van de onderneming bv. het 

jaarverslag
 - Websites
 - Stands

Het DNV certificatiebeeldmerk voor 
managementsystemen mag niet op een
zodanige manier gebruikt worden dat
geïmpliceerd wordt dat het product
of de dienst gecertificeerd is. 

Om misinterpretaties te voorkomen,
is het daarom niet toegestaan het 
DNV  certificatiebeeldmerk te 
gebruiken op: 
• Producten en productverpakkingen, 

inclusief begeleidende informatie en 
plakband. Een productverpakking wordt 
beschouwd als een verpakking die kan 
worden verwijderd zonder dat het product 
uiteenvalt of wordt beschadigd.

• Productdocumentatie, bijvoorbeeld 
technische specificaties en de pagina’s van 
een catalogus.

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

Het beeldmerk voor 
certificering van een 
managementsysteem 
mag niet worden 
gebruikt op 
producten en 
productverpakkingen. 
Alleen beeldmerken 
voor productcertificatie 
mogen worden gebruikt 
op producten en 
productverpakkingen, 
indien het product 
gecertificeerd is.

Bedrijven met 
een gecertificeerd 
managementsysteem 
mogen de inscriptie 
op de verpakking van 
het product gebruiken. 
Voor gebruik op de 
verpakking moet de 
inscriptie altijd samen 
met en in de buurt 
van de bedrijfsnaam 
of het logo worden 
aangebracht.

Gebruiken van de inscriptie
De inscriptie kan in het algemeen worden 
aangebracht waar het beeldmerk mag 
worden aangebracht. De inscriptie mag 
echter, behalve direct op het product, 
ook worden gebruikt waar het beeldmerk 
niet gebruikt mag worden zoals hiervoor 
beschreven. 

Bij gebruik op productverpakkingen of 
in begeleidende informatie moet de 
inscriptie altijd zichtbaar zijn en worden 
gebruikt in combinatie met, en in de 
buurt van de naam of het logo van de 
klant.  

In gevallen waarin slechts een deel 
van een organisatie gecertificeerd 
is, is het gebruik van een beeldmerk 
of de inscriptie alleen toegestaan 
indien doeltreffende controles worden 
toegepast om ervoor te zorgen dat het 
beeldmerk of de inscriptie uitsluitend 
voor het gecertificeerde deel van de 
organisatie wordt gebruikt. Voorbeelden 
van dergelijke bedrijven zijn:

 - Bedrijven met meerdere 
vestigingen, waar een of meer 
vestigingen niet onder de 
certificering vallen

 - Bedrijven waar een of meer 
business areas niet onder de 
certificering vallen

 - Bedrijven waar de certificering 
beperkt is tot bepaalde 
geografische gebieden. Zie 
ook hoofdstuk 5.0 voor verdere 
richtlijnen.
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STANDARD 1

1.3 Onjuist gebruik

Het beeldmerk mag niet gewijzigd worden of 
op onjuiste wijze gebruikt worden. Dit geldt 
voor alle versies van het beeldmerk en de 
inscriptie. 

Hiernaast staan enkele voorbeelden van 
onjuist gebruik van het beeldmerk.

1. Het is niet toegestaan 
om de grootte van het 
element te veranderen.

2. Zorg ervoor dat de 
schaal van het logo 
proportioneel is.

3. Het is niet toegestaan 
om de kleuren van 
het beeldmerk te 
veranderen.

4. Het is niet toegestaan 
om het beeldmerk te 
vervormen.

5. Gebruik het beeldmerk 
altijd in hoge resolutie. 

6. Het is niet toegestaan 
om het beeldmerk op 
een visueel verwarrende 
achtergrond of op een 
afbeelding te plaatsen

De bovenstaande 
richtlijnen gelden ook voor 
inscripties.

1

4

6

5

2 3
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1.4 Afstand en afmetingen

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

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

Het certificatiebeeldmerk moet altijd 
samen met de naam en/of het logo van 
uw organisatie worden gebruikt.

Minimale afmetingen
De minimale afmeting die kan worden 
gebruikt is 15 mm breed (figuur 1). 
Dit is het kleinste formaat waarbij de 
cijfers en letters nog leesbaar zijn. 
Om het beeldmerk duidelijk weer te 
geven mag het beeldmerk niet kleiner 
worden afgebeeld dan de aangegeven 
minimumgrootte.
 
Maximale afmetingen
Het maximale formaat van het
certificatiebeeldmerk mag niet groter zijn 
dan het formaat van het bedrijfslogo.
Aanbevolen wordt het formaat van het
certificatiebeeldmerk wat hoogte betreft
niet groter te laten zijn dan een derde
of de helft van de oppervlakte waarop
het staat.

Het certificatiebeeldmerk mag zodanig 
gebruikt worden dat:
• Het even hoog is als het bedrijfslogo 

(figuur 2).
• De ruimte tussen het DNV logo en 

de blauwe lijn overeenkomt met de 
hoogte van het bedrijfslogo (figuur 3).

De afstand tussen het bedrijfslogo en
het certificatiebeeldmerk mag niet
minder zijn dan de basisbreedte van het
certificatiebeeldmerk. Deze regel 
is ook van toepassing wanneer het 
certificatiebeeldmerk onder het logo van 
de gecertificeerde organisatie geplaatst 
wordt (figuur 4).

15 mm

1 2

= =

= =

3

4

=
=
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1.5 Gebruik van beeldmerken

In sommige gevallen kan het vereist of 
wenselijk zijn het beeldmerk samen met 
het passende accreditatiebeeldmerk te 
gebruiken.

Gebruik van het accreditatiebeeldmerk is 
toegstaan voor certificaathouders die zijn 
gecertificeerd door een geaccrediteerde   
certificatie-instelling. De regels voor het 
gebruik van het accreditatiebeeldmerk 
wordt vastgesteld door de certificatie-
instelling.   

Wanneer het DNV-certificatiemerk 
samen met een accreditatiemerk wordt 
gebruikt, moeten de twee altijd samen 
worden weergegeven en met een 
visueel element (bijvoorbeeld een kader) 
worden verbonden.

Sommige accreditatie-instellingen 
bepalen hoe de twee aan elkaar 
gekoppeld moeten worden. Volg 
altijd de regels van de betreffende 
accreditatie-instelling.

0013
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2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

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

Om onduidelijkheden over wat precies
gecertificeerd is te voorkomen, kan
de inscriptie gebruikt worden op
productdocumentatie zoals technische
specificaties, pagina’s in een catalogus
en laboratoriumcertificaten.

Jaarverslag
Het certificatiebeeldmerk mag op het 
jaarverslag op zowel het voorblad 
(in de buurt van of uitgelijnd met het 
bedrijfslogo)  als op de titelpagina 
gebruikt worden (dichtbij de 
bedrijfsnaam).

Voorblad jaarverslag en 
titelpagina van jaarverslag

BROCHURE BROCHURE

ANNUAL 
REPORT

2020

Bedrijfsbrochures

Productcatalogus/
Technische 
productbeschrijving
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3.0 Website

Het certificatiebeeldmerk mag op uw 
website geplaatst worden. Bij gebruik 
van het beeldmerk op een website 
gelden dezelfde richtlijnen als hiervoor 
beschreven.
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4.0 Stands, gebouwen en naamborden

Stands
Het certificatiebeeldmerk kan gebruikt
worden op stands van uw organisatie.
Indien gewenst, kunt u het 
certificatiebeeldmerk 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 certificatiebeeldmerk
als de inscriptie gebruiken op de
kantoorgebouwen, fabrieken of 
naamborden van gecertificeerde locaties 
die tot uw organisatie behoren
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5.0 Briefpapier: briefhoofd

In het briefhoofd en op de 
daaropvolgende pagina’s moet het 
certificatiebeeldmerk bij het bedrijfslogo
geplaatst worden (figuur 1) of op dezelfde lijn 
(figuur 2).

Als het logo van de gecertificeerde
organisatie erg klein is, moet het 
certificatiebeeldmerk onderaan het 
briefhoofd geplaatst worden

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

Figuur 3-4: Enkele voorbeelden van het
certificatiebeeldmerk op een volgende 
pagina

Wanneer in het briefhoofd de
adressen staan van verschillende 
vestigingen waarvan er een aantal niet 
onder de certificatie vallen, mag het 
certificatiebeeldmerk niet gebruikt worden. 
In dergelijke gevallen moet het opschrift 
gebruikt worden. Daarbij moet vermeld 
worden welke locaties of vestigingen van de 
organisatie gecertificeerd zijn (figuur 5).

Wanneer een gecertificeerde organisatie
onderdeel is van een groep of geassocieerd 
is met andere organisaties die niet 
gecertificeerd zijn, en wanneer beide namen 
in het briefhoofd vermeld worden, dient 
gekozen te worden voor
een van de volgende oplossingen:
• Het certificatiebeeldmerk wordt 

gereproduceerd en daarbij wordt 
aangegeven welke organisatie 
gecertificeerd is. Deze oplossing heeft de 
voorkeur (figuur 6)

• Het certificatiebeeldmerk wordt vervangen 
door de inscriptie, waarbij duidelijk 
gemaakt wordt op welke locatie of 
vestiging de certificatie betrekking heeft 
(figuur 7).

Company’s 
certified site 
or branch.

Certified site:
Via Settembrini, 9

20100 Milano

BUSINESS
GROUP

BUSINESS
GROUP

Only the name 
of the certified 
company.

Only the name 
of the certified 
company.

1

5 6 7

2 3

4
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6.0 Briefpapier: Enveloppen, facturen en faxpapier

Enveloppen
U kunt het certificatiebeeldmerk ook
op enveloppen gebruiken.

Het certificatiebeeldmerk en uw 
bedrijfslogo dienen naast elkaar op de 
envelop te staan (figuur 1) of op dezelfde 
lijn (figuur 2)

Andere documenten van de organisatie
U kunt het certificatiebeeldmerk ook op
andere documenten van de organisatie
gebruiken, bijvoorbeeld op facturen 
en op faxpapier. In dat geval moet 
het certificatiebeeldmerk op één 
lijn staan met de onderkant van het 
bedrijfslogo (figuur 3) of moet het 
certificatiebeeldmerk bij de bedrijfsnaam 
geplaatst worden (figuur 4).

1 2

3 4



1.0 Basiselementen van het 
ontwerp

1.1 Kleuren 

1.2 Basisregels

1.3 Onjuist gebruik

1.4 Afstand en afmetingen

1.5 Gebruik van 

beeldmerken

2.0 Promotiemateriaal en  
jaarverslag

3.0 Website

4.0 Stands, gebouwen en 
naamborden

5.0 Briefpapier: briefhoofd

6.0 Briefpapier: enveloppen, 
facturen en faxpapier

7.0 Visitekaartjes

8.0 Voertuigen

 Managementsysteem certificatie     14 

7.0 Visitekaartjes

Het certificatiebeeldmerk mag ook op uw 
visitekaartjes gebruikt worden.

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

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

Business card
with certification mark

Business card
with inscription
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8.0 Voertuigen

Wanneer u het certificatiebeeldmerk
op uw bedrijfsvoertuigen of zware
machinerie wil gebruiken, zorg er dan 
voor dat u de sticker in de nabijheid 
van het bedrijfslogo plaatst. Rechts 
vindt u enkele voorbeelden van hoe 
het certificatiebeeldmerk 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 certificatiebeeldmerk heen vrij te
houden en om het certificatiebeeldmerk
wat hoogte betreft niet groter te laten
zijn dan 1/3 of 1/2 van het oppervlak

The certification mark is always 
positioned near the company logo 
on vehicles.



OVER DNV

DNV is ‘s werelds leidende classificatie-instelling op het gebied van 

risicomanagement en kwaliteitszorg. Of het nu gaat om het certificeren 

van een managementsysteem of producten, het geven van een training, 

het beoordelen van een distributieketen of het beoordelen van digitale 

toepassingen, wij geven onze klanten en hun belanghebbenden het 

vertrouwen om belangrijke beslissingen te nemen. Wij zetten ons in om 

klanten te ondersteunen bij een transformatie en om de lange termijn 

doelstellingen op een duurzame wijze te realiseren en collectief bij te 

dragen tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling.
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