Voorwaarden aan het gebruik van het certificaat en het beeldmerk
Algemeen
De uitgifte van een certificaat door een Normec Certification ontslaat de certificaathouder onder geen beding
van zijn wettelijke verplichtingen.
Het is de certificaathouder verboden om zijn certificatiestatus op een dusdanige manier te gebruiken dat
Normec Certification en/of het certificatiesysteem in diskrediet wordt gebracht
Normec Certification of de certificatiebeheerder verstrekt de te gebruiken logo’s aan de certificaathouder na
het behalen van het certificaat.
De certificaathouder dient ervoor zorg te dragen, dat bij derden geen verwarring kan ontstaan over het
onderwerp van certificatie en de onder het certificaat ressorterende locatie en activiteiten
De certificaathouder dient er zorg voor te dragen dat alle uitingen naar buiten in overeenstemming zijn met de
scope van het certificaat.
Normec Certification ziet tijdens audits toe op het juiste gebruik van het woord- en beeldmerk, behorende bij
de regeling, door de certificaathouder. Bij geconstateerd onjuist gebruik van woord- en beeldmerken van
Normec Certification (of merken waarop een licentie van kracht is) wordt degene die misbruik maakt
schriftelijk op de hoogte gesteld. Als misbruik niet gestaakt wordt, dan wordt gebruik gemaakt van overige
maatregelen die het merkenrecht biedt. De dwangsom is vastgesteld op € 500,- per dag.
Certificatiehouders van Normec Certification mogen onder de in de volgende paragrafen gegeven voorwaarden
gebruik maken van het certificatiemerk van Normec Certification.

Organisaties met een gecertificeerd managementsysteem
De volgende certificatiemerken vallen bij Normec Certification onder managementsysteemcertificatie 1:
Regeling
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Op de website van de RvA (www.rva.nl) kunt u raadplegen voor welke regelingen betreffende
managementsysteemcertificatie, Normec is geaccrediteerd (registratienummer: C274).
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Deze certificatiemerken mogen gebruikt worden op briefpapier, offertes en andere documenten. Ook mogen
deze certificatiemerken worden gebruikt bij advertenties en andere reclame-uitingen.
Uitgesloten is het gebruik van het certificatiemerk op rapporten en certificaten van geaccrediteerde kalibratieen testlaboratoria en inspectie-instellingen.
Het certificatiemerk mag nimmer opvallender worden afgebeeld dan het eigen logo. Systeemcertificatie
betekent dat het bedrijf voldoet aan de specifieke eisen van de regeling. Normec Certification doet met
systeem certificatie geen uitspraak over de kwaliteit van het geleverde product en/of dienst. Het
certificatiemerk mag dus niet afgebeeld worden op de producten en de verpakking van de producten.

Gebruikers van geaccrediteerde producten/ processen en diensten
De volgende certificatiemerken vallen bij Normec Certification onder productcertificatie2:
Regeling
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Op de website van de RvA (www.rva.nl) kunt u raadplegen voor welke regelingen betreffende productcertificatie, Normec
is geaccrediteerd (registratienummer: C234).
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Regeling
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Het certificatiemerk mag gebruikt worden op een product en/of de verpakking van dit product (zoals een big
bag). Ook als er geoffreerd en/of geadverteerd wordt voor het desbetreffende product mag het
certificatiemerk worden gebruikt.
Begeleidende formulieren zoals de weegbonnen en rapporten als resultaat van een gecertificeerde dienst
worden hierbij gezien als “het product”.
Het certificatiemerk mag niet gebruikt worden in uitingen waarbij niet specifiek het gecertificeerde product
en/of dienst wordt genoemd. Het is dus niet verstandig om deze certificatiemerken standaard op het
briefpapier te laten voordrukken.

Logogebruik bij schorsing en opschorting van het certificaat
Indien het bedrijf of instelling is geschorst voor één of meer van de certificaten mag het bedrijf of instelling van
de geschorste activiteiten geen resultaten publiceren en/of rapporten uitgeven onder gebruikmaking van de
verstrekte logo’s van desbetreffend(e) schema(´s).
Het gebruik van het logo op brieven, niet zijnde aanbiedingen, voorstellen, offertes, rapportages, is toegestaan,
mits het desbetreffende schema dit toelaat.

© Normec
Voorwaarden aan het gebruik van het certificaat en het beeldmerk, versie022, d.d. 27-07-2020
Pagina 3 van 4

Logogebruik na beëindiging van het certificaat
Bij beëindiging of intrekking van het certificaat dient het bedrijf of instelling onmiddellijk te stoppen met het
publiceren en verspreiden van documenten met het logo van het desbetreffende schema. Ook mag op geen
enkele andere manier gesuggereerd of geclaimd worden dat het bedrijf of instelling nog in het bezit is van het
desbetreffende certificaat.

Publiciteit
Normec Certification is verplicht om de lijst met certificaathouders te publiceren in de daarvoor geschikte
media. Ook het opschorten en intrekken van certificaten wordt in deze media bekend gemaakt. De lijst van
certificaathouders is beschikbaar voor belangstellenden. Indien belangstellenden vragen hebben over de
actuele status van het certificaat, kan dit worden opgezocht op de website van Normec Certification.

Bewaartermijn van documenten en registraties
Normec Certification zal al haar officiële documenten, notulen en rapporten, tenminste bewaren voor een
termijn van zeven jaren. Na bedoelde bewaartermijn zullen documenten met betrekking tot certificatie
trajecten en bedrijfsgebonden informatie worden vernietigd. Actuele documentatie van klanten wordt
bewaard in een digitaal informatiesysteem.
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