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Voorwoord 

Dit reglement voor het gebruik van het KOMO®-beeldmerk en KOMO®-woordmerk is 
opgesteld door de Stichting KOMO in overleg met haar licentienemers en de verschillende 
branches uit de bouwwereld. Dit KOMO-reglement zal door de Stichting KOMO worden 
gebruikt voor het toestaan en handhaven van het gebruik van de beeldmerken van de 
stichting. Afwijking van de regels van dit reglement is alleen toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de Stichting KOMO. 

Bindend verklaring 

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting KOMO vastgesteld en bindend verklaard 
op 7-4-2016. 

Stichting KOMO 

Burg. van Reenensingel 101 

Postbus 420 

2800 AK  Gouda 

Tel. 085 486 2420 
info@komo.nl 
www.komo.nl 

© 2016 Stichting KOMO 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen 
of enigerlei andere wijze zonder schriftelijke toestemming van de Stichting KOMO. 

http://www.komo.nl/
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1. Inleiding 

De inhoud van dit KOMO-reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting 
KOMO en kan alleen worden gewijzigd door het bestuur van de stichting. 
Voorgenomen wijzigingen van dit reglement dienen voor advies te worden voorgelegd 
aan de licentienemers en de KOMO-Adviesraad. De vigerende versie van dit reglement 
met bijbehorende bijlagen worden door KOMO verstrekt aan haar licentienemers en 
gepubliceerd op haar website. 

Dit reglement is bedoeld om aan te geven wie is toegestaan om het beeld- en/of 
woordwerk van KOMO te gebruiken en op welke wijze deze mogen worden gebruikt. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende doelgroepen: 

 Certificatie instellingen 

 Gecertificeerde bedrijven 

 Niet-gecertificeerde bedrijven 

Het gebruik van het beeld- en woordmerk van KOMO is toegestaan aan certificatie 
instellingen die een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO. Zij zijn 
gehouden aan dit KOMO-reglement. 

Het gebruik van het beeld- en woordmerk KOMO is onder voorwaarden toegestaan aan 
bedrijven die KOMO-gecertificeerd zijn. Zij dienen hiervoor een certificatie-
overeenkomst te hebben met een certificatie instelling die een licentieovereenkomst 
heeft met de Stichting KOMO. 

Het gebruik van het KOMO®-beeldmerk is niet toegestaan door bedrijven die niet 
KOMO-gecertificeerd zijn of daarvoor géén schriftelijke toestemming hebben van de 
stichting KOMO. Wel mogen zij onder voorwaarden vermelden dat zij KOMO®-
gecertificeerde producten gebruiken c.q. deze producten verkopen. 
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2. Begripsomschrijvingen 

Woordmerk Het woordmerk KOMO gedeponeerd in de Benelux als 
collectief merk op 22 februari 1977 onder nr. 617809 en 
ingeschreven onder nr. 345169 

KOMO 
Of 

Een afgeleide door een toevoeging aan een bovenstaand 
woordmerk. 

Beeldmerk Het beeldmerk zoals hierna afgebeeld, gedeponeerd in de 
Benelux als collectief merk op 22 februari 1977 onder nr. 
617810 en ingeschreven onder nr. 345170. 

 

Of 

Een afgeleide door een toevoeging aan een bovenstaand 
beeldmerk. 

KOMO-merk Het hiervoor vermelde woord- en/of beeldmerk al dan niet met 
een toevoeging zoals opgenomen in bijlage A en/of B. 

Attest Een verklaring over de mogelijke prestaties van een product in 
zijn toepassing. De uitspraken zijn geldig indien het product en 
de toepassing voldoen aan de in het attest genoemde 
voorwaarden. 

Certificatie instelling Een onafhankelijke instelling die geaccrediteerd is voor de 
afgifte van kwaliteitsverklaringen (certificaten) door een daartoe 
bevoegde instantie, zoals de Raad voor Accreditatie, 
overeenkomstig de NEN-EN-ISO/IEC 17000-serie of een door 
die instantie vastgestelde vervangende serie 

Certificaat houder Een bedrijf, organisatie of stichting of waaraan door een 
certificatie instelling een kwaliteitsverklaring (certificaat) is 
verstrekt t.a.v. zijn product, proces, dienst of management- 
systeem. 

Beoordelingsrichtlijn Een document, opgesteld volgens de KOMO-kwaliteits-
standaard, vastgesteld door het verantwoordelijke College van 
Deskundigen en aanvaard door de Stichting KOMO of een 
andere daartoe ingestelde commissie voor de beoordeling van 
een product, proces, dienst of managementsysteem. 

Certificatieschema Een stelsel van een beoordelingsrichtlijn met bijbehorende 
documenten voor de afgifte van kwaliteitsverklaringen 
(certificaten) voor een product, proces, dienst of 
managementsysteem.  

Kwaliteitsverklaring Een verklaring (certificaat), uitgegeven door een certificatie 
instelling, over de kwaliteit van zijn product, proces en/of 
managementsysteem. 

Licentieovereenkomst Een overeenkomst tussen een certificatie instelling en/of 
schemabeheerder met de Stichting KOMO voor de afgifte van 
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KOMO-kwaliteitsverklaringen (certificaten) resp. het opstellen 
van KOMO-certificatieschema’s. 

Schemabeheerder Een onafhankelijke instelling die toegelaten is voor het 
opstellen en onderhouden van certificatieschema’s door een 
daartoe bevoegde instantie, zoals de Raad voor Accreditatie, 
overeenkomstig de NEN-EN-ISO/IEC 17000-serie of een door 
die instantie vastgestelde vervangende serie. 
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3. Gebruik KOMO-merkteken door certificatie instellingen 

3.1 Het gebruik van het KOMO-merkteken, zoals opgenomen in de bijlagen A en B van dit 
reglement, is alleen toegestaan aan certificatie instellingen en/of schemabeheerders 
die een licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO. 

3.2 Het is de certificatie instellingen, zoals bedoeld in art. 3.1 toegestaan om op hun 
uitingen (website en folders e.d.) het beeld- en/of woordmerk van KOMO te gebruiken. 

3.3 De certificatie instellingen zoals bedoeld in art. 3.1 informeren hun certificaathouders 
over de in hoofdstuk 4 van dit reglement opgenomen bepalingen over de toepassing 
van het KOMO-merkteken. 

3.4 Het is de certificatie instellingen zoals bedoeld in art. 3.1 niet toegestaan om anderen 
dan de certificaathouders toestemming te geven voor het gebruik van het KOMO-
merkteken. Ook is het hun niet toegestaan om toestemming te geven om het KOMO-
merkteken te laten aanbrengen op andere producten en daarbij bijbehorende 
documenten dan die waarvoor de certificaathouder is gecertificeerd. 

3.5 De certificatie instellingen zoals bedoeld in  art. 3.1 brengen op het voorblad van de af 
te geven KOMO-certificaten en attesten het volgende aan: 

 Onderaan de pagina een oranje balk 

T.a.v. de aan te brengen oranje balk is het volgende van toepassing: 

 Kleur: Oranje EPM 144 

 Hoogte: Ten minste 35 mm 

 Afstand vanaf onderzijde 0 mm of printmarge bij een geprinte versie 

3.6 De certificatie instellingen zoals bedoeld in  art. 3.1 brengen van de af te geven KOMO-
certificaten het volgende aan: 

 Op het voorblad links in de oranje balk en in de voettekst van de vervolgbladen 
het KOMO-beeld- of woordmerk dat van toepassing is voor het betreffende 
certificatiesysteem en zoals opgenomen in bijlage A van dit reglement. 

3.7 De certificatie instellingen zoals bedoeld in  art. 3.1 mogen op de af te geven KOMO-
attesten het volgende aanbrengen: 

 Op het voorblad links in de oranje balk en in de voettekst van de vervolgbladen 
het KOMO-beeldmerk voor attesten zoals dat is opgenomen in bijlage A van dit 
reglement. 

3.8 T.a.v. het aan te brengen beeldmerk op het voorblad is het volgende van toepassing: 

 Kleur: Zwart, indien van toepassing met grijs of groen 

 Hoogte: 20 mm 

 Afstand vanaf de linkerzijde 25 mm 

 Afstand vanaf de onderzijde 7,5 mm of zoveel meer als de helft van de meerdere 
hoogte van 35 mm van de oranje balk 

3.9 T.a.v. het aan te brengen beeldmerk op de vervolgbladen is het volgende van 
toepassing: 

 Kleur: Zwart, indien van toepassing met grijs of groen 

 Hoogte: 8 mm 

 Afstand vanaf de linkerzijde 25 mm 

 Afstand vanaf de onderzijde ten minste 7,5 mm 

3.10 T.a.v. het gebruik van het KOMO-merkteken op de producten, verpakkingen en/of 
documenten is het volgende van toepassing: 

 Kleur: Zwart, of in voldoende contrast met de achtergrond kleur 

 Afmetingen: Zoals bepaald in de BRL of door de certificatie instelling 

 Het KOMO-merkteken moet gescheiden van andere merktekens en/of logo’s, 
zoals bijv. het CE-merkteken, worden aangebracht. 
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4. Gebruik KOMO-merkteken door certificaathouders 

Dit hoofdstuk van het reglement is bedoeld voor bedrijven, instellingen stichtingen en/of 
personen die een overeenkomst hebben met een certificatie instelling met een KOMO-
licentie en die in het bezit zijn van een geldig KOMO-certificaat. 

4.1 Algemene regels voor certificaathouders 

4.1.1 Het beeld- en woordmerk van KOMO zijn wettig gedeponeerd. 

4.1.2 T.a.v. het gebruik van het KOMO-merkteken wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

 Regels t.a.v. houders van een KOMO-productcertificaat 

 Regels t.a.v. geattesteerde producten en/of systemen 

 Regels t.a.v. houders van een KOMO-procescertificaat 

 Regels t.a.v. houders van een managementsysteem certificaat 

4.2 Regels voor houders van een KOMO-productcertificaat 

4.2.1 Een houder van een KOMO-productcertificaat mag het KOMO-merkteken aanbrengen 
op de betreffende producten. Dit merkteken moet zijn uitgevoerd op een wijze zoals 
aangegeven in het betreffende productcertificaat. Dit merkteken moet duidelijk 
gescheiden zijn van enig ander merkteken zoals bijv. de CE-markering. 

4.4.2 Het is een houder van een KOMO-productcertificaat toegestaan om in zijn publieke 
uitingen, zoals website, advertenties en/of documentatie het KOMO-merkteken te 
gebruiken of te vermelden dat het betreffende product KOMO-gecertificeerd is. Dit is 
alleen toegestaan t.a.v. de gecertificeerde producten, processen en/of diensten.  
Daarbij behoort het betreffende nummer van het productcertificaat te worden vermeld. 
Het is niet toegestaan om t.a.v. niet-gecertificeerde producten, processen en/of 
diensten, het KOMO-merkteken te gebruiken. Indien in publieke uitingen vermeld wordt 
dat het bedrijf KOMO-gecertificeerd is zal aangegeven moeten worden waarvoor het 
bedrijf KOMO-gecertificeerd is. Onder een geldig productcertificaat wordt verstaan een 
productcertificaat die als geldig staat geregistreerd op de website van de Stichting 
KOMO. 

4.3 Regels voor houders van een KOMO-attest  

4.3.1 Het is een certificaathouder van een KOMO-attest niet toegestaan om het KOMO-
merkteken aan te brengen op zijn producten, verpakkingen en/of documenten. 

4.3.2 Het is een certificaathouder van een geldig KOMO-attest toegestaan om in zijn 
publieke uitingen, zoals website en/of documentatie, te vermelden dat voor het 
betreffende product/systeem een KOMO-attest beschikbaar is, daarbij behoort het 
vigerende attestnummer te worden vermeld. Het is niet toegestaan om daarbij het 
KOMO-merkteken te vermelden. Onder een geldig attest wordt verstaan een attest dat 
als geldig geregistreerd staat op de website van de Stichting KOMO. 

4.4 Regels voor houders van een KOMO-procescertificaat 

4.4.1 Een houder van een KOMO-procescertificaat mag het KOMO-merkteken aanbrengen 
op de documenten waarvoor dat is aangegeven in zijn procescertificaat. Daarbij moet 
het merkteken worden aangebracht op een wijze zoals is aangegeven in het 
betreffende procescertificaat. 

4.5.2 Het is een houder van een KOMO-procescertificaat toegestaan om op zijn uitingen, 
zoals website, advertenties en/of documentatie, het KOMO-merkteken te gebruiken of 
te vermelden dat het betreffende proces of dienst KOMO-gecertificeerd is. Daarbij 
behoort het betreffende nummer van het procescertificaat te worden vermeld en het 
betreffende proces of dienst wordt gespecificeerd. Het is niet toegestaan om t.a.v. 
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andere uitingen het KOMO-merkteken te gebruiken. Onder een geldig procescertificaat 
wordt verstaan een procescertificaat dat als geldig staat geregistreerd op de website 
van de Stichting KOMO. 

4.5 Regels voor houders van een managementsysteemcertificaat 

4.5.1 Het is een houder van een KOMO-managementsysteemcertificaat niet toegestaan om 
het KOMO-merk aan te brengen op zijn producten, verpakkingen en/of documenten. 

4.5.2 Het is een houder van een geldig KOMO-managementsysteemcertificaat toegestaan 
om in zijn publieke uitingen, zoals website en/of documentatie, te vermelden dat het 
managementsysteem van het betreffende systeem KOMO-gecertificeerd is, daarbij 
mag het beeldmerk zoals vermeld in het managementsysteemcertificaat worden 
gebruikt, daarbij behoort het betreffende certificaatnummer te worden vermeld. Onder 
een geldig managementsysteemcertificaat wordt verstaan een managementsysteem-
certificaat die als geldig geregistreerd staat op de website van de Stichting KOMO. 
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5. Gebruik KOMO-merk door niet-certificaathouders 

Dit hoofdstuk van het reglement is bedoeld voor rechtspersonen die geen 
overeenkomst hebben met een certificatie instelling met een KOMO-licentie en die niet 
in het bezit zijn van een geldig KOMO-certificaat. 

5.1 Het beeld- en woordmerk van KOMO zijn wettig gedeponeerd. Tegen een schender 
van het merkenrecht kan strafvervolging worden ingesteld. Daarnaast is het mogelijk 
om een civielrechtelijke vordering tegen hem in te stellen op grond van een 
onrechtmatige daad. 

5.2 Het is bedrijven en/of personen, die niet beschikken over een geldig KOMO-certificaat 
niet toegestaan om het KOMO-merkteken te gebruiken, waarbij onder geldig wordt 
verstaan dat het certificaat als geldig staat geregistreerd op de website van de 
Stichting KOMO. 

5.3 Het is bedrijven en/of personen, die niet beschikken over een geldig KOMO-certificaat 
toegestaan om bij hun uitingen t.a.v. het verhandelen of toepassen van KOMO-
gecertificeerde producten te vermelden dat deze producten KOMO-gecertificeerd zijn. 
Voorwaarden daarvoor zijn: 

 Dat dit alléén wordt vermeld bij de KOMO-gecertificeerde producten 

 Dat de certificaten van de betreffende producten nog als geldig staan 
geregistreerd op de website van de Stichting KOMO 

 Zo mogelijk dient het bijbehorende certificaatnummer te worden vermeld. 

5.4 Het is bedrijven en/of personen, die standaard het gebruik van KOMO-gecertificeerde 
producten, processen en/of diensten voorschrijven toegestaan om in hun publieke 
uitingen, zoals website en documentatie, aan te geven dat ze het gebruik van KOMO-
gecertificeerde producten en het toepassen van KOMO-gecertificeerde processen 
en/of diensten voorschrijven. Bij de uiting t.a.v. het toepassen van KOMO-certificatie 
mag het woordmerk van KOMO worden gebruikt maar niet het beeldmerk. Het is niet 
toegestaan om het woordmerk bij andere publieke uitingen te gebruiken. 
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BIJLAGE A – KOMO-beeldmerken 

Standaard beeldmerk 

Kleur   zwart 
Hoogte op voorblad certificaten 20 mm 

Op vervolgbladen certificaten 8 mm  
Op andere uitingen ≥ 5 mm 

Eventueel beeldmerk voor attesten 

Kleur   zwart 
Hoogte op voorblad attesten 20 mm 

op vervolgbladen attesten 8 mm 
 

Beeldmerk voor managementsysteemcertificaten 

Kleur   zwart 
Hoogte op certificaten 20 mm 
Achter BRL moet het betreffende nummer van de BRL worden ingevuld 
Onder BRL moet de scope aanduiding worden ingevuld 

Beeldmerk voor procescertificaten voor de installatie sector 

Kleur   zwart met grijs 
Hoogte op voorblad procescertificaat 20 mm 

op vervolgbladen procescertificaten 8 mm 
 

Beeldmerk voor procescertificaten voor de afbouw sector 

Kleur   zwart met grijs 
Hoogte op voorblad procescertificaat 20 mm 

op vervolgbladen procescertificaat 8 mm 
 

Beeldmerk voor productcertificaten voor de ladders e.d. 

Kleur   zwart met groen 
Hoogte op voorblad productcertificaat 20 mm 

op vervolgbladen productcertificaat 8 mm 
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BIJLAGE B – KOMO-woordmerk  

Standaard woordmerk 

KOMO
 

Lettertype : Univers 24 
Kleur : zwart 
Hoogte op certificaten 8 mm 
Hoogte voor ander gebruik ≥ 5 mm 
 

 
 


