
Regels omtrent Verwijzing naar certificatie en gebruik van merken  The Certification Leaders B.V.  
 

Na een positief certificatiebesluit zal de gecertificeerde partij een door The Certification Leaders gemerkt 

en getekend certificaat ontvangen. Dit certificaat mag in originele vorm gebruikt worden als bewijs van 

conformiteit voor de getoetste norm. Een digitale variant mag online beschikbaar gesteld worden door de 

gecertificeerde partij (hierna te noemen certificaathouder). 

Naast het certificaat zal de certificaathouder logo’s ontvangen ten behoeven van plaatsing op eigen 

websites. Deze logo’s verwijzen naar de getoetste norm en naar The Certification Leaders als certificerende 

instantie. De betreffende logo’s mogen geenszins worden gewijzigd of verwijzen naar specifieke producten 

van de certificaathouder. 

De certificaathouder zal geen certificatie logo’s of logo’s van The Certification Leaders gebruiken op 

producten uitgegeven door de certificaathouder. De merken mogen niet worden gebruikt op een product 

of productverpakking of op enige andere wijze die kan worden geïnterpreteerd als aanduiding van 

conformiteit van het product. 

De merken mogen door de certificaathouder niet worden toegepast op beproevingsrapporten van 

laboratoria, kalibratie- of keuringsrapporten of -certificaten. 

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het gebruik van de door TCL beschikbaar gestelde 

merken en certificaten door de certificaathouder, bevestigd de certificaathouder zich te houden aan de 

eisen van de certificatie-instelling wanneer hij in communicatiemedia, zoals het internet, brochures of 

reclame, of in andere documenten naar zijn certificatiestatus verwijst. 

De certificaathouder zal geen misleidende verklaringen afleggen met betrekking tot zijn certificatiestatus. 

Het is niet toegestaan certificatiedocumenten of delen ervan op misleidende wijze te gebruiken. Bij 

intrekking van zijn certificatie, zal de certificaathouder het gebruik van reclame stopzetten wanneer deze 

een verwijzing naar certificatie bevat. De certificaathouder zal tevens al zijn reclamemateriaal aanpassen 

wanneer het toepassingsgebied van certificatie wordt beperkt.  

De certificaathouder zal zijn certificatie niet op een wijze gebruiken die de certificatie-instelling en/of het 

certificatiesysteem in diskrediet brengt en die leidt tot verlies van vertrouwen van de markt. 

Bij constatering door TCL van afwijking van bovenstaande regels door de certificaathouder, heeft TCL het 

recht om correcties en corrigerende maatregelen te eisen, schorsing op te leggen, intrekking van certificatie 

uit te voeren, publicatie van de overtredingen te bewerkstelligen of, indien nodig, gerechtelijke stappen te 

ondernemen. 

Deze versie van de regels is in werking getreden 01-06-2021. 

 


