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Procedure beeldmerk CO2-Prestatieladder 
 
1. Het beeldmerk bestaat uit een logo met tekst (CO2-Prestatieladder) 
2. Het beeldmerk is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, onder 

nummer 0895778 
3. Het beeldmerk mag alleen worden gebruikt in de opmaak en typografische uitvoering zoals door 

de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen voorgeschreven en verstrekt. 
4. Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te blijven. Als 

het logo wordt verkleind dan moet de tekst goed leesbaar blijven. 
5. Het beeldmerk heeft de volgende kleuren: 

De kleurcodes van het logo: 
- Blaadjes à 58-9-28-0 (CMYK) 
- Balkje à 100-38-100-0 à 65-1-98-9 (à = verloop) 
Het beeldmerk mag niet zwart/wit worden gebruikt. 

6. Een bevoegdverklaarde ladder Certificerende Instelling met een overeenkomst met SKAO, mag 
het beeldmerk van SKAO gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben 
op CO2-Prestatieladder-gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld: 
- het beeldmerk mag worden gebruikt op afgegeven certificaten 
- brieven, offertes, auditrapporten en dergelijke voor zover betrekking hebbend op certificatie 

volgens een CO2-Prestatieladder certificeringsysteem; 
- documentatie en brochures voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens een CO2-

Prestatieladder-certificatiesysteem; 
- communicatie voor congressen, seminars e.d.; 
- websites en digitale toepassingen. 

7. De CI mag het recht tot het gebruik van het beeldmerk overdragen aan certificaathouders, mits 
het gebruik van het beeldmerk (zoals formaat en kleur) voldoet aan de eisen in dit reglement. De 
CI houdt toezicht op het correct gebruik van het beeldmerk en neemt bij overtreding hiervan 
passende maatregelen.  

8. Het CO2-Prestatieladder-beeldmerk mag niet worden gebruikt op producten. 
9. Het CO2-Prestatieladder-beeldmerk mag niet worden gebruikt op een wijze die zou kunnen 

suggereren dat de SKAO verantwoordelijk is voor de uitkomst van een onderzoek, of een 
onderzoek zou goedkeuren. 

10. Bij het onjuist dan wel oneigenlijk gebruik van het CO2-Prestatieladder-beeldmerk kan de SKAO 
tot haar daartoe beschikbare maatregelen overgaan. 

11. Afwijking van de voorwaarden in dit reglement is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de SKAO. 


