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>>> beeldmerkvoorwaarden 
Inleiding 

Dit document beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van het CIIO certificatiebeeldmerk 
(hierna: CIIO beeldmerk, geldt voor het beeldmerk Maatstaf 2016). Het sluit aan bij het Voorschrift 
voor het gebruik van Accreditatiekenmerken van de Raad voor Accreditatie, zoals dat is te 
raadplegen op haar website www.rva.nl. Het CIIO beeldmerk is onder nummer 831615 geregistreerd 
bij het Benelux Merkenregister.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het Beeldmerk 

De certificaathouder (dat is een organisatie die een certificaat heeft verkregen van CIIO) mag 
het CIIO beeldmerk op twee manieren gebruiken: 

• Als combinatie met het RvA accreditatiemerk en de tekst ‘ISO 9001 gecertificeerd door 
CIIO’. 

• Als combinatie met de teksten ‘ISO 9001’ en ‘CIIO’. De certificaathouder is verplicht de 
hieronderstaande afbeeldingen te gebruiken. Het is niet toegestaan het RvA 
accreditatiemerk of het CIIO logo te gebruiken buiten de context van deze afbeeldingen. 
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Gebruik van het Beeldmerk 

Het staat de certificaathouder vrij om gedurende de geldigheidsduur van het certificaat beide 
vormen van het CIIO beeldmerk te gebruiken op haar brieven, brochures, facturen, 
nieuwsbrieven, advertenties, website etc., voor zover deze betrekking hebben op het 
toepassingsgebied dat op het certificaat is genoemd. Het CIIO beeldmerk mag door de 
certificaathouder slechts worden gebruikt in combinatie met de naam en het beeldmerk van de 
certificaathouder. 
 
Het beeldmerk mag in elke grootte worden afgebeeld mits: 

• dezelfde hoogte-breedte verhouding als in bovenstaande afbeeldingen wordt gehandhaafd 
en 

• het in combinatie doch kleiner afgebeeld wordt dan de naam en het beeldmerk van de 
certificaathouder. 

 
Afwijkingen hiervan zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming door CIIO. Het CIIO 
beeldmerk mag desgewenst ook in zwart-wit of grijstinten worden afgebeeld. 
Het CIIO beeldmerk mag niet worden gebruikt om de indruk te wekken dat een product is 
gecertificeerd. Het mag daarom niet worden gebruikt in verband met producten of 
proefmonsters of testcertificaten van producten. Als een product wordt in dit geval ook 
nadrukkelijk een onderzoeks- of inspectierapport bedoeld. 
Beide versies van het CIIO beeldmerk worden aan certificaathouders kosteloos digitaal ter 
beschikking gesteld. 
Bij in herstel, intrekking of verstrijken van het certificaat dient de certificaathouder met 
onmiddellijke ingang het gebruik van het CIIO beeldmerk te beëindigen. 

Verificatie 

CIIO is te allen tijde gerechtigd om het gebruik van het CIIO beeldmerk (al dan niet in 
voornoemde combinatie) te verifiëren en doet dat in elk geval tijdens onderzoeken in het 
kader van het certificaat. 
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