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BSI Certificatielogo.
Dit logo is bedoeld voor organisaties van 
wie het managementsysteem door BSI 
gecertificeerd is. Met het logo geeft de 
organisatie aan dat het managementsysteem 
aan de vereisten van de betreffende norm 
voldoet.

Het is daarmee een waardevol marketing-
instrument dat u kunt gebruiken om uw 
organisatie en diensten te promoten. Het 
mogen tonen van een Certificatielogo is een 
aanzienlijke prestatie en biedt u daarom een 
competitief voordeel.

Dit logo is voor uw gecertificeerde organisatie. 
Niet voor de producten zelf. Dus het logo 
kan gebruikt worden op voorwerpen zoals 
briefpapier, marketingmateriaal en voertuigen. 

Voorbeelden over omvang en positie van dit 
logo worden in deze instructie besproken. 
Hoe u het logo toont is aan u. Deze instructie 
is om u te helpen zodat het logo op de best 
mogelijke manier getoond wordt en u het 
meeste voordeel oplevert.

Het logo bevat de naam van de norm. Op 
deze manier is het logo duidelijk herkenbaar 
en verifieerbaar. Maar het zorgt ook voor 
differentiatie wanneer u voor meerdere 

normen gecertificeerd bent. 

We hebben de regels voor het gebruik van het 
logo zo flexibel mogelijk gehouden. Maar er 
zijn enkele regels:

Dit kunt u wel doen:

U dient het logo alleen in zwart of wit te 
gebruiken, zodat het duidelijk herkenbaar is als 
het BSI Certificatielogo. Kijk op pagina 4 voor 
de witte variant.

Gebruik het logo samen met het certificaat 
nummer eronder geschreven in Tahoma font, 
zoals het voorbeeld op deze pagina.

Gebruik alleen het logo van de norm (en)
waarvoor u gecertificeerd bent

Toon duidelijk aan naar welke organisatie het 
logo verwijst. Dit betekent het tonen van het 
logo of merk van uw organisatie samen met 
dit Certificatielogo in uw communicatie.

Zorg ervoor dat het logo goed leesbaar is. In 
deze instructie treft u de minimale afmetingen 
voor het logo.

Dit kunt u niet doen:

Voeg geen tekst toe en verander geen tekst in 
het Certificatielogo. 

Gebruik het logo niet in relatie tot enige 
activiteit of diensten die buiten de reikwijdte 
van uw certificatie vallen. Het logo is specifiek 
voor de gecertificeerde organisatie. Het mag 
niet verwijzen naar of worden gebruikt door 
andere bedrijven binnen dezelfde groep van 
bedrijven.

Gebruik het logo niet op een product of de 
verpakking. Dat impliceert namelijk dat het 
product zelf getest is door BSI. 

Let op: In veel gevallen kan het toegestaan 
zijn om het logo te gebruiken op een 
medium wat gezien wordt door uw klanten, 
maar zelf geen product is, zoals credit 
cards. BSI kan u hierover adviseren. Het is 
toegestaan om met woorden uw certificatie 
te omschrijven, zolang duidelijk is dat het 
managementsysteem gecertificeerd is en 
niet het product. Bijvoorbeeld: Gefabriceerd 
volgens een ISO 9001 gecertificeerd 
kwaliteitsmanagementsysteem. 

Kleuren

Certificaatnummer (zoals boven als XXX)

Zwart
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
Hex 000000

Tahoma Regular
Passend aan grootte van naam van de norm 
bv Business Continuity Management
Minimale grootte 5pt

BSI Certificatielogo met certificaatnummer

xxxxxxxxx

Minimale grootte 
13mm

100%

30% lege ruimte
Minimale grootte 5pt
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BSI Certificatielogo’s.

VCA**
VGM 
Checklist
Aannemers

ISO
13485
Medische 
Hulpmiddelen

ISO
50001
Energie

ISO
14001
Milieu

ETSI
TS 101 456
Qualified 
Certificates

ETSI
TS 102 042
Public Key
Certificates

ISO
22000
Voedselveiligheid

VCA*
VGM 
Checklist
Aannemers

ISO/IEC
27001
Informatiebeveiliging

OHSAS
18001
Arbo & 
Veiligheid

ISO
22301
Business
Continuity
Management

Hier staan enkele BSI Certificatielogo’s

ISO
9001
Kwaliteit

Milieu

ISO
14001

Kwaliteit

ISO 
9001

Informatiebeveiliging 

ISO/IEC
27001

Business 
Continuity   
Management

ISO
22301

Kwaliteit 

ISO 
9001
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Certificatielogo in wit.

Size: 25pt 
Leading: 25pt

Clearspace: 7mm

50mm

Size: 18pt
Leading: 20pt

Key Line 
Width: 2.2mm

Clearspace: 2.5mm

Het certificatielogo in wit (secondaire Certificatielogo)
dient alleen te worden gebruikt wanneer het logo in 
zwart (primaire Certificatielogo) niet past bij de gewenste 
achtergrond. Let aub op dat de onderstaande specificaties 
alleen relevant zijn voor het logo van 50 mm hoogte.
 
Secondaire Certificatielogo
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Het juiste Certificatielogo kiezen.

Lichte achtergrond: primaire Certificatielogo 

Witte achtergrond: primaire Certificatielogo

Donkere achtergrond: secondaire Certificatielogo 

Zwarte achtergrond: secondaire Certificatielogo 

Lichte foto: primaire Certificatielogo Donkere foto: secondaire Certificatielogo 

ISO
9001
Kwaliteit

ISO
9001
Kwaliteit

ISO
9001
Kwaliteit
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Voorbeelden van gebruik.
Briefpapier Marketingmateriaal Voertuigen
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Contactinformatie.
Afbeeldingen en afmetingen in dit document zijn 
niet altijd op schaal. Check of alles ten tijde van 
het printen correct is.

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van 
ons Certificatielogo kunt u met ons contact 
opnemen:
marketing.nl@bsigroup.com of 020-346 0780
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