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Van harte gefeliciteerd met uw certificering! 
Graag ondersteunen wij u om optimaal 
promotioneel gebruik te kunnen maken van 
deze heuglijke prestatie via een aantal tips en 
richtlijnen over hoe en waar u het logo kunt 
toepassen.  

Via het certificatielogo kunt u aan alle 
belanghebbenden aantonen dat uw 
organisatie gecertificeerd is door LRQA  
voor de betreffende certificatienorm.  

Toepassing van het logo 
U kunt het logo op allerlei manieren toepassen. 
Het kan gebruikt worden op briefpapier, op 
visitekaartjes, in brochures, op uw website en  
sociale media uitingen, op vlaggen, op 
voertuigen, in uw bedrijfsgebouw, op 
bedrijfskleding etcetera. U kunt het logo 
afbeelden in elke gewenste enkelvoudige 
kleur. 

Aanpassingen van het logo 

Mocht het logo door LRQA gewijzigd worden 
dan verzoeken wij u om deze wijziging over te 
nemen op het moment dat het u het beste 
uitkomt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij een 
vernieuwing van het certificaat. Het is 
toegestaan dat uw organisatie het eerdere 
LRQA logo nog voor een redelijke termijn blijft 
gebruiken. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met uw LRQA customer service team, 
zij zijn u graag van dienst bij het doorvoeren 
van updates.  

Randvoorwaarden gebruik logo 
Graag attenderen wij u erop dat voorkomen 
moet worden dat het logo de schijn wekt dat 
het productcertificering betreft.  

Het mag niet op het product zelf worden 
geplaatst noch op de primaire verpakking van 
het product. De certificering betreft uw 
managementsysteem en kan daarom alleen in 
die context toegepast worden. Het 
certificatielogo mag niet worden afgebeeld op 
test- en/of kalibratierapporten of op 
certificaten.  
Als het logo wordt toegepast mag er geen 
relatie worden gelegd naar diensten, 
producten of locaties die niet onderdeel zijn 
van uw gecertificeerd managementsysteem 
zoals dit op het certificaat is aangegeven.  

Correct gebruik van het logo is een 
contractuele voorwaarde. LRQA monitort de 
correcte toepassing tijdens de auditbezoeken. 

Het is mogelijk dat het LRQA certificaat wordt 
ingetrokken als er misbruik wordt 
geconstateerd en als er na verzoek daartoe 
geen correctie wordt uitgevoerd. 

Mocht onverhoopt uw certificaat worden 
ingetrokken dan moet de toepassing van het 
logo gestaakt worden en kan alle materiaal 
waarop het logo is afgebeeld niet meer 
worden toegepast tot uw certificaat weer 
geldig is. Staken van onterecht gebruik van het 
logo kan juridisch worden geëffectueerd.  

Verdere support 
Digitale versies van uw certificatielogo kunt u 
via het contactformulier op de website 
aanvragen: 
http://www.lrqa.nl/formulieren/certificatielogo-
aanvragen/. 

Mocht uw organisatie gebruik maken van 
Twitter dan kunt u in uw tweet @lrqanl  
opnemen en de hashtag #lrqanl om uw 
certificering breed bekend te maken.

Voorbeelden van LRQA certificatielogo’s: 
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