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Reglement voor gebruik logo Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf  

01 juli 2018 
 

 

  
 
 
Dit document is opgesteld ter bescherming van het logo Gecertificeerd 
Milieubarometerbedrijf tegen onterecht gebruik of misleiding.  
 

Het logo Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf is gedeponeerd bij Benelux Merkenbureau 

(Depotnummer: 1262539). Stichting Stimular is eigenaar van het logo en controleert of het 
logo Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf correct worden toegepast door uitsluitend de 
houders van het Milieubarometer Certificaat.  
 
Wie mag het logo toepassen? 
 

Het logo Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf mag uitsluitend gebruik worden door houders 
van het keurmerk Milieubarometer Certificaat. Dit zijn uitsluitend die bedrijven/instellingen 
die daartoe vanuit aangewezen certificerende instellingen het Milieubarometer Certificaat zijn 
toegekend. Het Certificaat en logo mogen op geen enkele wijze meer worden toegepast 
indien: 
 de geldigheid van het Certificaat is geëindigd (na 3 jaar) 
 de certificerende instelling bij een her-audit concludeert dat het certificaat niet verlengd 

of behouden kan worden 
 
Toepassingsgebied 
Een algemene verplichting voor houders van het keurmerk Milieubarometer Certificaat is dat 

het gebruik van het logo geen misverstand mag wekken over het toepassingsgebied. 
Dat doet Stichting Stimular om ervoor te zorgen dat bedrijven en hun afnemers het logo 

Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf zullen vertrouwen en om de certificaathouders te 
beschermen tegen oneigenlijke concurrentie. 
 
Meld ons onterecht gebruik van het logo 
Wanneer de naam en/of het logo Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf volgens u niet terecht 
wordt gebruikt, kunt u actie nemen door dit aan Stichting Stimular te melden. Wij nemen 
dan actie op uw klacht en houden u op de hoogte van onze bevindingen.  

 
Vorm en kleur 
De uitvoeringsvoorschriften (vorm, kleur, etc.) van de logo-eigenaar Stichting Stimular 
moeten worden opgevolgd. Er mag niet worden afgeweken van de vormgeving en kleur(en) 
in de grafische bestanden die de logo-eigenaar ter beschikking stelt; wel mag het logo in 
zwart-wit worden afgebeeld.  
 

Beschikbaarheid logo’s 

Stimular en/of bevoegde Certificerende Instellingen stuurt certificaathouders op aanvraag de 
grafische bestanden (in kleur en desgewenst ook in wart-wit) van de logo’s die men mag 
voeren. Ook instanties die het publiek voorlichten over de betekenis van logo’s mogen deze 
bestanden gebruiken, mits op geen enkele manier de suggestie wordt gewekt dat een 
certificaat is toegekend aan deze instantie, haar publicaties of een van de 

gepresenteerde/genoemde objecten. 
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Aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid voor gevolgen naar aanleiding van gebruik keurmerk Milieubarometer 
Certificaat en logo Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf liggen geheel bij de gebruiker. 
Stichting Stimular aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik van 

het Milieubarometer Certificaat of het logo Gecertificeerd Milieubarometerbedrijf.  
 
Geschillen 
Geschillen over juist gebruik logo worden, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, bij wijze 
van bindend advies tussen partijen beslist door een of meer deskundigen, dan wel door een 
deskundig instituut of deskundige instantie, nader tussen partijen overeen te komen en bij 
gebreke daarvan aan te wijzen door de Kantonrechter te Rotterdam op verzoek van de 

meest gerede partij, zulks met uitsluiting van hogere voorziening. 
Een geschil is aanwezig, indien houder Milieubarometer Certificaat en Stichting Stimular een 
gemotiveerd schriftelijk protest aan de ander heeft doen toekomen, waarop niet binnen een 
maand wordt gereageerd, of waarop niet naar tevredenheid wordt gereageerd.  
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