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1.

blad 1 van 3

INLEIDING

Dit reglement beschrijft de regels voor het gebruik van het Ascert Beeldmerk
(hierna: beeldmerk). Stichting Ascert hanteert voor het gebruik van haar beeldmerk
het uitgangspunt dat het beeldmerk het werkveld het vertrouwen geeft, dat de
gebruikers van het beeldmerk voldoen aan de door Ascert uitgebrachte eisen,
vastgelegd in de SCA/Ascert Certificatieschema’s.
Deze versie van het reglement treedt in werking op de datum, waarop het bestuur
Ascert dit reglement heeft geaccordeerd.
2.

VORMGEVING

Het nevenstaande beeldmerk is voorzien van
Beneluxregistratie met inschrijvingsnummer 787736, Kl
35 + Kl 42.
De kleur van het beeldmerk is als volgt:
 PMS 484C voor het SCA logo
 PMS 417 voor de tekst “Stichting Certificatie

Asbest”
2.1

Het Ascert-Beeldmerk

2.2

Certificatieonderwerp

Aan het beeldmerk wordt, zoals aangegeven, de code van het certificatieschema
toegevoegd:
- voor het persoonscertificaat DT-Asbestverwijdering:
Sc-510
- voor het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar:
Sc-520
- voor het procescertificaat Asbestverwijdering:
Sc-530
- voor het procescertificaat Asbestinventarisatie:
Sc-540

3.

GEBRUIK

3.1

Algemeen

Het gebruik van het beeldmerk is gebonden aan de volgende algemene regels:

Het beeldmerk moet worden gebruikt in combinatie met het merk, logo en/of
naam van de certificaathouder;

Het beeldmerk mag ook in zwart worden uitgevoerd.

Voor het gebruik van het beeldmerk op digitale documenten (zoals websites)
gelden ook de regels uit dit reglement;

Gebruik in combinatie met merken, logo’s of namen van andere organisaties
dient duidelijk aan te geven dat er sprake is van certificatie door een met Ascert
samenwerkende certificatie-instelling;
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De certificatie-instelling is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het
beeldmerk te verifiëren. De certificaathouder dient medewerking te verlenen
aan een dergelijke verificaties.



3.2

Procescertificatie

Certificaathouders die in het bezit zijn van een Ascert Procescertificaat, mogen het
beeldmerk gebruiken op documenten, voor zover deze documenten betrekking
hebben op door Ascert uitgebrachte certificatieschema’s. Het gebruik van het Ascert
Beeldmerk op rapporten en certificaten is voor de klanten van de certificaathouders
de enige waarborg dat het rapport en de dienstverlening onder certificatie, conform
de Ascert certificatieschema’s, tot stand is gekomen.
3.3

Persoonscertificatie

Certificaathouders mogen het beeldmerk gebruiken op hun visitekaartje en/of
briefpapier
3.4

Documenten en promotiemateriaal

Certificaathouders mogen het beeldmerk gebruiken op promotiemateriaal, indien het
materiaal refereert aan de desbetreffende certificatieschema’s. Iedere misleiding
dient te worden voorkomen. Certificaathouders mogen het beeldmerk gebruiken op
brieven. Daarbij mag het beeldmerk niet opvallender verschijnen dan het eigen logo
of de vermelding van de naam van de certificaathouder.
3.5

Rapporten

Op geen enkele wijze mag een certificaathouder suggereren dat Stichting Ascert
enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de nauwkeurigheid en juistheid van de
door de certificaathouder gerapporteerde resultaten of genomen beslissingen. Op
geen enkele wijze mag een certificaathouder suggereren dat Stichting Ascert een
proces of persoon heeft gecertificeerd.
3.6

Certificaten

Het is de CI toegestaan, mits aangewezen door het Ministerie van SZW, het
beeldmerk conform 2.1 te gebruiken op de door haar uitgegeven certificaten.
4.

MISBRUIK VAN HET SCA BEELDMERK

Het gebruik van het beeldmerk door personen-en-bedrijven die niet in het bezit zijn
van een geldig certificaat, wordt als misbruik aangemerkt. Ook het foutieve of
misleidende gebruik van het beeldmerk door certificaathouders met een geldig
certificaat wordt als misbruik aangemerkt. De certificaatverlenende instelling heeft
een signaleringsplicht naar de Ascert met betrekking tot misbruik van het
beeldmerk.
Bij misbruik van het beeldmerk zal Ascert tot haar daartoe beschikbare maatregelen
overgaan.
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5. ALGEMEEN
Het Bestuur Ascert kan, op advies van het CCvD, besluiten dit reglement te
wijzigen. Van iedere wijziging van dit reglement stelt Ascert de instellingen
onverwijld schriftelijk in kennis onder mededeling van een overgangstermijn.
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