REGLEMENT KEURMERKLOGO

Vastgesteld door het bestuur d.d. 3 november 2009

Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V.
Versie 09.02 / 6 juli 2009 / SNA-006

REGLEMENT KEURMERKLOGO
De Stichting Normering Arbeid beheert het Register Normering Arbeid, het register van
gecertificeerde ondernemingen op basis van de eisen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 of
NEN 4400-2. Voor de gecertificeerde ondernemingen is een keurmerklogo beschikbaar.

Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a) De Stichting: de Stichting Normering Arbeid, gevestigd te Tilburg;
b) Inspectie-instelling: inspectie-instelling waarmee de Stichting een overeenkomst heeft
gesloten;
c) Register: het register van gecertificeerde ondernemingen uit hoofde van deze regeling,
Register Normering Arbeid genaamd;
d) Gecertificeerde ondernemingen: ondernemingen die een inspectie op basis van NEN
4400-1 of NEN 4400-2 positief hebben doorstaan en die zijn ingeschreven in het register
van de Stichting;
e) Keurmerklogo: het beeldmerk waarmee gecertificeerde ondernemingen hun vermelding in
het Register Normering Arbeid aangeven. Bijlage 1 van dit reglement geeft een
beschrijving van het keurmerklogo.

Gebruik keurmerklogo
Artikel 2
1. Gecertificeerde ondernemingen die staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid
mogen het keurmerklogo van de Stichting voeren, gedurende de periode dat ze staan
ingeschreven in het register.
2. Het keurmerklogo mag alleen worden gevoerd door (onderdelen van) rechtspersonen die
daadwerkelijk in het kader van de certificering positief zijn geïnspecteerd door de
inspectie-instelling.
3. Niet-gecertificeerde ondernemingen die gebruik maken van gecertificeerde payrollondernemingen mogen het keurmerklogo niet voeren.
4. Gecertificeerde ondernemingen zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het
keurmerklogo aan een derde over te dragen of aan een derde licentie hierop te verlenen.

Opschorten en doorhalen registratie Register
Artikel 3
1. Indien de vermelding van een onderneming in het Register is opgeschort dan wel
doorgehaald dient de onderneming onmiddellijk te stoppen met het voeren op welke
manier dan ook van het keurmerklogo.
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2. De onderneming, wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen
recht op enige vergoeding van schade doordat materiaal voorzien van het keurmerklogo
niet meer mag worden gebruikt en/of moet worden aangepast.

Misbruik keurmerklogo
Artikel 4
1. Het gebruik van het keurmerklogo door ondernemingen die niet staan geregistreerd in het
Register wordt als misbruik aangemerkt.
2. Foutief of misleidend gebruik van het keurmerklogo wordt als misbruik aangemerkt.
3. Gecertificeerde ondernemingen zijn verplicht iedere inbreuk op het keurmerklogo die hun
ter kennis komt mede te delen aan de Stichting.

Dwangsom
Artikel 5
1. Een gecertificeerde onderneming waarbij de registratie in het Register is opgeschort dan
wel doorgehaald is conform artikel 3 verplicht per direct te stoppen met het voeren van
het keurmerklogo en dient binnen 48 uur na de schriftelijke kennisgeving van de
opschorting of doorhaling alle uitingen van het keurmerklogo (o.a. op website en
raamstickers) te hebben verwijderd.
2. De onderneming dient op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag en per
overtreding uitvoering te geven aan het bepaalde in het eerste lid.
3. Ieder gebruik van het keurmerklogo wordt, in het kader van het in het tweede lid
bepaalde, gezien als een aparte overtreding.
4. De Stichting kan juridische maatregelen nemen om het gestelde in eerste lid af te
dwingen. De hiervoor te maken kosten komen voor rekening van de in gebreke gebleven
onderneming.

Inwerkingtreding
Artikel 6
1. Het bestuur van de Stichting is bevoegd dit reglement te wijzigen.
2. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het bestuur van de Stichting.
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Bijlage 1: Keurmerklogo
Het keurmerklogo bestaat uit een afbeelding met daaromheen de tekst : "Stichting Normering
Arbeid Dé Norm voor betrouwbaarheid". Het is niet toegestaan de onderdelen van het
keurmerklogo afzonderlijk te gebruiken.

Het keurmerklogo mag alleen worden gebruikt in onderstaande PMS-kleuren of als zwart-wit
afbeelding.
Binnenste rand "euro-teken"

PMS 118

M18 – Y100 – K27

Poppetjes
Buitenste rand "euro-teken"
Tekst

PMS 130
PMS 118 Extra
100% + 85% zwart

M30 – Y100
M30 – Y100 – K27
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