Voorwaarden logogebruik
MVO Prestatieladder
per oktober 2021

Certificatie-instellingen en certificaathouders van de MVO Prestatieladder mogen gebruik
maken van het logo ten behoeve van eigen middelen. In dit document zijn de voorwaarden
hiervoor opgenomen. Neem bij twijfel contact op met je certificatie-instelling of met de
Stichting via info@mvoprestatieladder.nl of 0183 – 646 677.

Over het logo
Met de publicatie van versie 3 van de MVO Prestatieladder is er ook een logo vrijgegeven welke
door certificatie-instellingen en gecertificeerde organisaties gebruikt mag worden. Dit logo is alleen
voor deze partijen beschikbaar.
Tot 1 juli 2021 waren ook nog twee andere certificatiemerken beschikbaar (grijs en blauw/wit). Het
gebruik van deze merken wordt uitgefaseerd en is per 1 oktober 2022 niet meer toegestaan.
Wanneer een organisatie om een uitzondering zou willen verzoeken, dan wordt dit met de CI
afgestemd.
De certificatie-instellingen zullen tijdens de audit het juiste gebruik van het logo toetsen. Wanneer
er onjuist gebruik gemaakt wordt van het logo kan hier een afwijking op geschreven worden.

Toegestaan gebruik
Logo inclusief tekst ‘MVO Prestatieladder’ in donkerblauw:
Naam: MVOP_Logo_compact_blauw_RGB.png
Kleur: MVOP_Darkblue
CMYK: C100 M90 Y10 K0
RGB: R36 G50 B130
Hex: #243282
PMS: 294C

Middelen
Dit logo mag gebruikt worden op diverse middelen van onze certificatie-instellingen en
certificaathouders, zoals:
•
•
•

Website
Brochures
Vervoersmiddelen

Het is toegestaan om een eigen koptitel toe te voegen aan het logo, bijvoorbeeld:
Bedrijf X is gecertificeerd op niveau 4 van

www.mvoprestatieladder.nl
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Do’s & don’ts
•

Het beeldmerk mag nooit standalone gebruikt worden door onze certificatie-instellingen &
certificaathouders. Dit betekent dat dit altijd gecombineerd wordt met onze naam:

•

Het full-colour logo (meerdere kleuren) mag alleen gebruikt worden door MVO
Prestatieladder of bij een uiting van MVO Prestatieladder (zoals een persbericht gedeeld
op een ander platform).
Andere kleuren dan hierboven opgegeven zijn niet toegestaan.
Het logo mag niet gebruikt worden door andere organisaties dan aangesloten certificatieinstellingen en certificaathouders.
De gecertificeerde organisatie met een geldig MVO certificaat dient zorg te dragen voor de
juiste toepassing van het logo en het integere gebruik hiervan. Het logo heeft te allen tijde
betrekking op de activiteiten en bedrijfsentiteiten zoals vermeld op het certificaat.
Het is tevens niet toegestaan enige verwijzing te maken die impliceert dat MVO
Prestatieladder een dienst of product certificeert.
Het is niet toegestaan om diensten of producten van dit MVO logo te voorzien.

•
•
•
•
•

Schorsing of beëindiging certificatie
•
•

Het is niet toegestaan het logo te gebruiken wanneer het certificaat geschorst of
teruggetrokken is door de CI.
Wanneer de organisatie besluit de certificatie niet voort te zetten of te vernieuwen dan is
de organisatie verantwoordelijk voor het verwijderen van het logo van enige communicatieuitingen binnen 10 werkdagen na beëindiging.

www.mvoprestatieladder.nl

