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Hartelijk gefeliciteerd met uw Kiwa-certificaat!  

 
U heeft van Kiwa een certificaat ontvangen voor uw product, proces, (management)systeem of persoonlijke vaardigheid. Een 
certificaat is het bewijs dat wij onafhankelijk hebben vastgesteld dat wat u levert voldoet aan onafhankelijk vastgelegde eisen 
op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Dat is een prestatie om trots op te zijn. Van harte gefeliciteerd! 
 
Uiteraard mag u aan iedereen laten zien dat u over dit certificaat beschikt. Hang bijvoorbeeld een ingelijst certificaat op een 
voor klanten goed zichtbare plaats. Stuur uw relaties het certificaat toe, al dan niet digitaal. En gebruik het Kiwa-pictogram dat 
is ontworpen voor het gecertificeerde onderwerp, bijvoorbeeld op uw drukwerk, briefpapier, in advertenties, op uw 
vervoermiddelen en op uw website. Op die manier maakt u van uw certificering ook een uitstekend promotiemiddel voor uw 
product of dienst! 
 
Vanzelfsprekend stellen wij regels aan het gebruik van het Kiwa-pictogram in kwestie. 
 
Algemeen 
 

Het gebruik van het pictogram is alleen toegestaan: 
 

• Door u als certificaathouder, en door leveranciers die op het certificaat zijn vermeld; partijen die niet op het certificaat zijn 
vermeld mogen geen gebruik maken van het pictogram. 

• In relatie tot het gecertificeerde onderwerp; door gebruikmaking van het pictogram mag niet de indruk worden gewekt dat 
andere onderwerpen zijn gecertificeerd. 

• Gedurende de geldigheidsduur van het certificaat; tijdens een periode van opschorting van het certificaat mag geen 
gebruik worden gemaakt van het pictogram. 

• Wanneer het pictogram betrekking heeft op een gecertificeerd proces of een gecertificeerd managementsysteem, mag het 
pictogram onder geen beding op door u geleverde producten worden aangebracht. 
 

Uitvoeringsvorm 
 

• Pictogrammen mogen alleen als geheel worden afgebeeld, in de hoogte-breedteverhouding zoals door Kiwa verstrekt.  

• Afbeelden van een deel van het pictogram is niet toegestaan. Toevoegingen zijn evenmin toegestaan.  

• Afbeeldingen moeten worden aangebracht op een witte of transparante ondergrond. 

• Het pictogram moet worden afgebeeld in zwart-wit. In plaats van zwart mag u ook ‘Kiwa-blauw’ (Pantone 300 of  
RAL 5017) gebruiken. Andere kleuren zijn niet toegestaan. 

• In verband met de leesbaarheid bedraagt de minimumbreedte van de afbeelding 15 mm. Voor het overige bent u vrij 
in de grootte van de afbeelding.  

 
Toezicht door Kiwa 
 

Kiwa ziet toe op het juiste gebruik van pictogrammen. Bij oneigenlijk gebruik kan Kiwa u het recht op het gebruik ontzeggen, of 
op grond van het certificatiereglement maatregelen treffen. 
 
Wanneer u nog vragen hebt over het gebruik van het pictogram, dan kunt u daarover uiteraard contact opnemen met uw 
accountmanager bij Kiwa. 
 
Het copyright van het pictogram ligt bij Kiwa N.V. 
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