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1

DOEL
Het doel van deze procedure is te komen tot een eenduidige werkwijze met betrekking tot het gebruik
van certificatiebeeldmerken en logo’s. Het betreft het certificatie beeldmerk en logo van Aboma
Inspections bv, het accreditatiemerk en logo van de Raad voor Accreditatie (RvA) en de eventuele
beeldmerken van schema’s.

2

INLEIDING
Een bedrijf waarvan een product door Aboma Inspections bv is gecertificeerd, is gerechtigd
certificatiebeeldmerken te voeren. Hiervoor gelden voorwaarden zoals opgenomen in deze procedure.
Overtredingen van deze regels en voorwaarden kunnen van invloed zijn op het certificatieproces.

3

BESCHRIJVING PROCEDURE

3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen
De algemeen manager Aboma Inspections bv is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen op
het gebruik van certificatielogo’s. De manager, coördinator en inspecteurs zijn verantwoordelijk voor
het gebruik en toezicht op het gebruik van certificatielogo’s.
3.2 Voorwaarden gebruik beeldmerken en combinaties van beeldmerken en logo’s
De uitgifte door Aboma Inspections bv van een certificaat ontslaat de opdrachtgever onder geen enkel
beding van zijn verplichtingen met betrekking tot zijn producten, processen of diensten.
De opdrachtgever is gerechtigd om het door Aboma Inspections bv uitgereikte certificaat alsmede het
Aboma certificatie beeldmerk te voeren. De opdrachtgevers mogen de beeldmerken gebruiken voor
die certificatieschema’s van producten waarvoor ze gecertificeerd zijn. De regels voor gebruik van
beeldmerken gelden ook voor digitale documenten. De algemeen manager Aboma Inspections bv is
verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen.
Beeldmerken dienen leesbaar te zijn en mogen geen enkele aanleiding geven tot discussie. Het
beeldmerk mag alleen gebruikt worden voor door Aboma Inspections bv gecertificeerde producten.
3.3 Goedkeur gebruik
Voordat een bedrijf het certificatiebeeldmerk gebruikt, dient een voorbeeld aan Aboma Inspections bv
te worden toegezonden. Beoordeling wordt uitgevoerd door algemeen manager Aboma Inspections
bv. De beoordeling wordt gedocumenteerd en teruggekoppeld aan opdrachtgever.
3.4 Controle op gebruik
Tijdens de evaluaties controleert de inspecteur of beeldmerken conform deze procedure worden
gebruikt. Ook op andere tijdstippen gedurende de certificatieperiode kan controle plaatsvinden.
Misbruik van beeldmerken leidt tot corrigerende maatregelen.
Drie maanden na het verloop van een certificaat dan wel intrekken van het certificaat wordt de
website van het bedrijf steekproefsgewijs gecontroleerd op status van certificering en het correct
gebruik van beeldmerken. Verwijzingen welke verband houden met het verlopen of ingetrokken
certificaat dienen verwijderd te zijn. Indien dit niet het geval blijkt, zal het bedrijf hierop aangesproken
en vervolgd worden tot de verwijzing verwijderd is dan wel juridische stappen zijn ondernomen.
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3.5 Beeldmerken en voorwaarden
EG-typeonderzoek / geluidsmeting
Wanneer Aboma Inspections bv een certificaat van EG-typeonderzoek of geluidsmeting heeft
afgegeven, mag het logo van Aboma Inspections bv aangevuld met de aanduiding van het
betreffende certificatieschema worden gebruikt.
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Accreditatie beeldmerk
TOEVOEGEN ACCREDITATIE BEELDMERK
Voor geaccrediteerde certificatie van producten gelden de volgende regels:
1. Aboma Inspections bv mag een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk, in combinatie
met het certificatiemerk, aan te brengen op het product of op de verpakking van het product, indien
deze producten gecertificeerd zijn binnen de geaccrediteerde scope.
2. Aboma Inspections bv mag een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk in combinatie met
het certificatiemerk te gebruiken op brieven en op andere documenten die betrekking hebben op
producten van deze producenten die onder RvA-accreditatie zijn gecertificeerd.
3. Uitgesloten is het gebruik van het accreditatiemerk:
a. op rapporten en certificaten van gecertificeerde kalibratie-, test- en medische laboratoria,
organisatoren van ringtesten, producenten van referentiematerialen en inspectie-instellingen;
b. op visitekaartjes van personeel van de certificaathouder.
4. Als de certificaathouder het accreditatiemerk gebruikt, dan moet dit direct naast, boven of onder het
certificatiemerk worden gebruikt en mag in geen geval opvallender worden afgebeeld dan het
certificatiemerk. Op geen enkele wijze mag de suggestie gewekt worden dat een certificaathouder
door de RvA geaccrediteerd is.
3.6 Lay-out
Bij het gebruik van de verschillende certificatiemerken, -logo’s en accreditatiemerken, zijn er voor de
gecertificeerde producten een aantal varianten beschikbaar. In het onderstaande overzicht zijn deze
mogelijke varianten beschreven.

Algemeen
Aboma Inspections bv

Certificering EG-typeonderzoek
EG-typeonderzoek
EG-typeonderzoek

EG-typeonderzoek LOGO
RVA

Certificering geluidsmeting
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geluidsmeting
Geluidsmeting

Geluidsmeting LOGO RVA

3.7 Sancties / maatregelen
Aboma Inspections bv oefent controle uit en neemt actie op onjuiste verwijzingen naar
accreditatiemerken, certificatiemerken of -logo’s. Misbruik van accreditatiemerken, certificatiemerken
of -logo’s leidt tot schorsen van het certificaat. Indien de corrigerende maatregelen niet tijdig worden
getroffen wordt het certificaat ingetrokken.
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