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Introductie gebruik
van het keurmerk
Nu uw bedrijf gecertificeerd is wilt u dat laten zien. En dat
mag. Met de certificatie is aangetoond dat uw bedrijf in
staat is om reproduceerbare kwaliteit te leveren en dat uw
organisatie betrokken en professioneel georganiseerd is.
Het is een duidelijke boodschap naar uw klanten en de
markt die het verdient om zichtbaar te zijn. Wij raden u aan
om dat te doen. En als u dat wilt doen, door daarbij ook het
Energie Consult Holland B.V. certificatielogo te gebruiken,
dan geven wij in deze handleiding aan hoe u dat op de
juiste manier moet doen. Op deze manier is het gebruik
van het certificatielogo uniform geregeld en dat komt de
duidelijkheid ten goede.
In deze styleguide geven wij aan waar en hoe het
certificatielogo mag worden toegepast. Wilt u het certificatie
logo op een manier inzetten die niet in deze handleiding
staat beschreven neem dan contact met ons op. Wij gaan
dan voor u na wat de mogelijkheden zijn.
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Basis richtlijnen
Formats
Het certificatielogo stellen wij beschikbaar in verschillende
formats. Dit stelt u in staat om het logo toe te passen op uw
briefpapier of toe te voegen aan uw e-mail handtekening en u
kunt het certificatielogo laten drukken op uw bedrijfsauto’s.
Kleur
U kunt het logo gebruiken zoals in de kleurenspecificatie
beschreven. Specifieke wensen zijn alleen in overleg mogelijk.
Controle
Het certificatielogo hoort bij de certificatie van uw bedrijf en
is ook onderdeel van die certificatie. Dit houdt in dat er bij
controle audits wordt nagegaan of het certificatielogo wel
op de juiste wijze wordt toegepast.
Overeenkomst
In de certificatie overeenkomst die tussen uw bedrijf
en Energie Consult Holland B.V. is afgesloten is de
toestemming van het logo formeel geregeld. Daar staan ook
de bepalingen die gelden in het geval de certificatie stopt,
opgeschort of ingetrokken wordt en de consequenties die
dit heeft voor het gebruik van het logo.
Mocht er twijfel zijn of mochten wij met deze handleiding nog niet
in al uw vragen hebben voorzien neem dan contact met ons op.
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Type keurmerken

PED Certified Company

F-Gassen - Bedrijfscertificering

Het PED Certified Company logo geeft aan dat uw bedrijf

Het logo geeft aan dat uw bedrijf een F-gassen

beschikt over een goedkeuring van Energie Consult Holland

gecertificeerde onderneming is en daarmee voldoet aan de

B.V. voor de fabricage van drukapparatuur. Met uw product

eisen die gesteld zijn in de F-gassen regeling.

gebonden documentatie en met uw bedrijfsinformatie zoals
u die via uw website
communiceert verstrekt u de detail informatie over
de scope van de certificering.

NPR 2578 - Geaccepteerd Installateur

PRDA 3.2 - Erkend Revisiebedrijf

Met dit logo wordt aangegeven dat de wijze waarop

Het PRDA 3.2 logo geeft aan dat het kwaliteitssysteem

u als installateur en/of onderhoudsbedrijf het beheer

van uw revisiebedrijf door Energie Consult Holland B.V. is

en onderhoud uitvoert voldoet aan de regeling inzake

gecertificeerd met betrekking tot de inspectie en revisie van

acceptatie van installateurs van installaties voor propaan

veiligheidsappendages zoals opgenomen in hoofdstuk 13

butaan en LPG binnen het werkingsgebied van het WBDA.

van deze PRDA.

Energie Consult Holland B.V. heeft dit in haar hoedanigheid
als NL-CBI beoordeeld en gecertificeerd.
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Kleur
samenstelling
Deze kleuren komen voort uit de huisstijl van Energie
Consult Holland B.V. en hebben de basis gevormd voor
het kleurgebruik in de keurmerken. De kleur van de teksten
en de cirkels zijn een afgeleide hiervan, deze worden
weergegeven in 80% blauw.
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Minimum formaat
en witruimte
Minimaal formaat
Het minimale formaat van het keurmerk is 15 x 15 mm.
Voor bus- en autobelettering is het minimale formaat
formaat van het keurmerk 15 x 15 cm.

Witruimte
Er mag geen tekst of ander afbeelding worden afgebeeld in
de witruimte rond het keurmerk.
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Kleur specificaties
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Plaatsing keurmerk
en ondergrond
Het keurmerk kan op elke ondergrond worden geplaatst.
De voorkeur heeft om het kerumerk op een witte ondergrond
te plaatsen.
Het keurmerk heeft een witte achtergrond en kan zodoende
op een gekleurde ondergrond worden geplaatst.
Het keurmerk mag alleen in kleur worden geplaatst, zowel
full-color als in PMS. Bekijk de kleurspecificaties voor
gedetailleerde informatie.
Het is niet toegestaan het keurmerk:
•

Rechts- of linksom te roteren

•

Verticaal of horizontaal uit te rekken of te vervormen

•

Onderdelen uit het logo niet onafhankelijk verschuiven

•

Kleuren aanpassen, anders dan omschreven
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Specificaties van
toepassingen
Briefpapier
E-mail handtekening
Bus- en autobelettering
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Briefpapier
Als certificaathouder mag u het keurmerk afbeelden op
briefpapier, het keurmerk mag niet bovenaan het briefpapier
worden afgebeeld. Voor het gebruik van het keurmerk op
facturen gelden dezelfde eisen.
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E-mail handtekening
Houd rekening met de eerder genoemde minimale
afmetingen en de ondergrond van het logo.
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Bus- en autobelettering
In het geval dit is overeengekomen ontvangt u de belettering
bij het logopakket na succesvolle afronding van de toetsing
en het behalen van het certificaat.
Mocht er twijfel zijn of mochten wij met deze handleiding
nog niet in al uw vragen hebben voorzien neem dan contact
met ons op.
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Voorwaarden voor
gebruik in de praktijk

Bevoegd
Betrokken
Flexibel
Energie Consult Holland B.V.
maakt zich maatschappelijk

Certificatieovereenkomst

verdienstelijk door op

De afspraken in de certificatieovereenkomst die betrekking

professionele wijze

hebben op het gebruik van het logo zijn van toepassing.

kwalitatief hoogwaardige

Eigendomsrechten

diensten te leveren op het

De keurmerk logo’s zijn eigendom van Energie Consult

gebied van energie, milieu

Holland B.V. U bent volledig verantwoordelijk voor het

en veiligheid.

gebruik van de logo’s.
Integriteit en geloofwaardigheid
Het gebruik van het keurmerk mag de integriteit en de
geloofwaardigheid van Energie Consult Holland B.V. niet
aantasten.
Misleidende informatie

Wilt u meer informatie aanvragen,
of een afspraak maken?
Neem telefonisch contact op via
0318 - 55 11 06 of bezoek
www.energieconsult.nl

Er mag geen misleidende informatie worden verstrekt. De
keurmerken mogen enkel gebruikt worden na succesvolle
afronden van de toetsing en het behalen van het certificaat.
Sublicentie van rechten
Het is niet toegestaan de rechten voor het gebruik van
de keurmerken door te geven aan andere natuurlijke- of
rechtspersonen tenzij daarvoor een overeenkomst is
afgesloten met Energie Consult Holland B.V.
Logopakket
Het logopakket wordt eenmalig verstrekt bij de certificatie.

Energie Consult Holland B.V.
Hertzstraat 14

Wijziging keurmerken

6716 BT EDE

De door Energie Consult Holland B.V. aangeleverde logo’s
mogen niet veranderd worden in vorm, lettertype, kleur en

T +31 (0)318 55 11 06

informatie.
info@energieconsult.nl
Website
Het website adres van Energie Consult Holland B.V. mag als
optionele informatie worden weergegeven (energieconsult.nl).
Mocht er twijfel zijn of mochten wij met deze handleiding nog niet
in al uw vragen hebben voorzien neem dan contact met ons op.

www.energieconsult.nl

