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Gebruiksaanwijzing voor de logo's van
CERTISYS® als communicatiemiddel
voor marktdeelnemers die door
CERTISYS gecontroleerd en
gecertificeerd worden.
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1. Validatie
De CERTISYS® logo's zijn de eigendom van CERTISYS-bvba. Die merken worden beschermd door
EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie).
De regelgeving met betrekking tot de etikettering van producten of de verwijzing naar de certificatie
evolueert zeer snel. Dit geldt ook voor de interpretatie ervan door de administratieve en
gerechtelijke autoriteiten. De onderhavige regelgeving kan bijgevolg op elk moment door CERTISYS
gewijzigd worden.
De logo's mogen in geen enkel geval op een misleidende manier gebruikt worden.
Als marktdeelnemer bent u verantwoordelijk voor de uitgifte en het gebruik van etiketten alsook
voor het nazicht en de controle van hun gebruik overeenkomstig met het artikel 6 van het « contract
van dienstverlening met het oog op de controle der producten afkomstig uit de biologische
landbouwteelt » (OR 3260) van CERTISYS.
Elke referentie naar of gebruik van de« CERTISYS » logo's
op welke drager wat dan ook, moet voorafgaandelijk door
CERTISYS goedgekeurd worden.

2.

Gebruiksvoorschriften
2.1. Specifieke regelgeving voor het gebruik van het logo als
communicatiemiddel

De CERTISYS® logo's, die als een certificatiestempel op uw communicatiedocumenten (publiciteit,
website, verpakkingen, etiketten, enz.) aangebracht worden, bewijzen het vakmanschap en de
specifieke kwaliteit van uw producten bij het publiek.
Marktdeelnemers die de CERTISYS® logo's wensen te gebruiken om aan te geven dat ze onder
controle staan, mogen het merk in hun communicatie, op hun website, sociale media, op
informatiedocumenten, publiciteit enz. gebruiken.
De gebruiker moet er in ieder geval voor zorgen de reputatie van CERTISYS niet te schaden noch
de consumenten te misleiden.
Het CERTISYS-symbool (radijs) mag in geen geval alleen worden gebruikt. Het zal altijd worden
gecombineerd met de naam CERTISYS.
Naargelang het type gecertificeerd product kan u één van de vier logo's van CERTISYS gebruiken.
2

OR 3493nl05

21/12/2020

Voor uw producten die onder het bio certificaat van Certisys
vallen, overeenkomstig de Europese bio wetgeving of het
Biogarantie lanstenboek (biorestauratie, bio cosmetica).

Voor uw producten die onder het certificaat van CERTISYS
vallen, overeenkomstig andere gecertificeerde systemen door
CERTISYS (bij voorbeeld Ecogarantie).

Voor uw producten die onder het certificaat van CERTISYS
vallen, en u wilt alleen verwijzen naar het logo van CERTISYS
of als het logo in een te klein formaat wordt gebruikt, waardoor
de aanduiding "bio-certificering" onleesbaar wordt.

Voor producten die in de biologische landbouw kunnen worden
gebruikt, in overeenstemming met de Europese Verordening
(EG) nr. 834/2007.
Op aanvraag van de producenten en ondernemingen die meststoffen en bodemverbeteraars
verkopen, heeft Certisys een speciaal logo ontworpen. Dit meertalig logo (INPUTS) verwijst
naar Certisys en haar certificeringsactiviteit in het domein van de biologische landbouw. Certisys
garandeert dat deze inputs gebruikt mogen worden in de biologische landbouw.
Bij dit logo moet de volgende vermelding staan:

"Produit utilisable en agriculture biologique conformément au Règlement (CE) n°834/2007"
"Input bruikbaar in biologische landbouw overeenkomstig Verordening (EG) nr 834/2007"
"Input usable in organic farming in accordance with Regulation (EC) No 834/2007"
”Input brauchbar in der biologischen Landwirtschaft gemäß der EU-Verordnung Nr. 834/2007”

CERTISYS® is een gedeponeerd handelsmerk: de naam wordt steeds met een hoofdletters
geschreven en wordt gevolgd door het Copyright-symbool ®.
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2.2. Specifieke regels voor het gebruik op verpakkingen en etiketten
van gecertificeerde producten
De CERTISYS® logo's of de verwijzing naar CERTISYS
mogen niet gebruikt worden voor producten die niet door
CERTISYS gecertificeerd worden.
De CERTISYS® logo's en/of de referentie naar CERTISYS® mogen op verpakkingen en etiketten
gebruikt worden op voorwaarde dat de producten waarop het logo aangebracht werd effectief door
CERTISYS gecertificeerd worden en de referentiesystemen die er betrekking op hebben naleven.
De CERTISYS® logo's mogen nooit rechtstreeks in verband gebracht worden met het merk van
het product of met het logo of de naam van de firma. Het mag enkel gebruikt worden bij de
benaming van het product of bij de ingrediëntenlijst.
Geen enkel ander logo mag in rechtstreeks verband geplaatst worden met de CERTISYS® logo's
met uitzondering van de Ecogarantie®, Biogarantie® logo's en het logo van de Europese Unie voor
BIO-producten.

2.3. Specifieke regels voor gecontroleerde ondernemingen
De CERTISYS® logo's of de verwijzing naar CERTISYS
mogen niet gebruikt worden voor ondernemingen die niet
door CERTISYS gecertificeerd worden.
Enkel de door CERTISYS® gecontroleerde ondernemingen mogen de CERTISYS® logo’s en/of de
verwijzing naar CERTISYS® gebruiken. Elk CERTISYS® logo is geassocieerd aan een gamma van
gecontroleerde et/on gecertificeerde producten. Te verstaan onder bedrijf: elke rechtspersoon of
natuurlijke persoon met een juridische structuur en een btw-nummer.
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3. Grafische vormgeving
De logo's in digitaal formaat zijn op aanvraag verkrijgbaar bij CERTISYS.

3.1. Vormgeving
De vormgeving van de logo's ligt vast: noch de vormgeving noch de typografie mogen gewijzigd worden.

3.2. Kleuren
De kleuren van het logo zijn als volgt:

Pentone
485 C
Quadri
C0%
M 100 %
Y 100 %
K0%
RGB
R 226 %
G0%
B 26 %
HTML
#E2001A

Pentone
1635 C
Quadri
C0%
M 57 %
Y 53 %
K0%
RGB
R 255 %
G 141 %
B 106 %
HTML
#FF8D6A

Pentone
350 C
Quadri
C 80 %
M 45 %
Y 80%
K 41 %
RGB
R 42 %
G 81 %
B 53 %
HTML
#2A5135

Pentone
375 C
Quadri
C 50 %
M0%
Y 100 %
K0%
RGB
R 149 %
G 214 %
B0%
HTML
#95D600

3.3. Grootte
Afhankelijk van uw behoeften kunnen de logo's worden aangepast. Het is echter essentieel om de
oorspronkelijke verhoudingen te behouden. Rondom het logo moet een lege ruimte worden
aangehouden, met een verhouding van x op de hoogte en ½ x op de lengte. In geen geval mag het
logo of symbool worden bijgesneden.

4. Niet-naleving van de regelgeving
In geval van niet-naleving van deze regels of van schending van de rechten van intellectuele eigendom,
past men de beschikkingen vermeld in artikel 6 van het « contract van dienstverlening met het oog
op de controle der producten afkomstig uit de biologische landbouwteelt » (OR 3260) van
CERTISYS toe.
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