
Blablabla Blablabla 1

Ignimpor empore nulparum nem ea dipieni hici-
us non comnihiciam quis esequi ute nihicit a 
sequid quia comnisc illiquo ditatem eum alisit 
imus veles sinverum non es et laborest, optum 
earum evelloribus idende venecto ritatqu ibear-
uptaque con numque quam quatem quid maio. 
Sed et etur, excea vel idunt ea dolendu 
cipsaest, omnis aliqui tentiatur?

Occabor ecabore ritate custist hari alit, aut aut 
vellabores exces ma volor at que con nem 
quiam ute venemque liquis auta demposa nti-
onserum quundaecus dit porrovidebis alit et la 
nest mil is nusto.
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Reglement

Het logo van de CO2-Prestatieladder bestaat uit een 
beeldmerk met tekst, is auteursrechtelijk beschermd 
en is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de  
intellectuele Eigendom, onder nummer 0895778.  
Het gebruik van het logo van de CO2-Prestatieladder 
door derden mag alleen onder onderstaande voor-
waarden.

Voorwaarden gebruikers en toepassingen 
1. Een bevoegd verklaarde Ladder Certificerende  

Instelling (CI) met een overeenkomst met SKAO,  
mag het logo van de CO2-Prestatieladder gebruiken 
op documenten (gedrukt of digitaal) die direct  
betrekking hebben op CO2-Prestatieladder- 
gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld: 
- 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-Prestatie- 
 ladder-certificeringssysteem; 
- websites en digitale toepassingen, 
mits voldaan is aan het gedeelte van deze richt lijnen 
die de visuele aspecten van het logogebruik betreffen. 

2. Certificaathouders zijn gedurende de geldigheid  
van het certificaat en alleen dan gemachtigd het 
logo van de CO2-Prestatieladder te gebruiken: 
- op hun website ten teken van hun certificering; 
- op publicaties die vereist zijn voor certificering 
mits voldaan is aan het gedeelte van deze richt lijnen 
die de visuele aspecten van het logogebruik betreffen. 

3. Overige partijen dan bovenstaande dienen voor  
het gebruik van het logo van de CO2-Prestatieladder 
een schriftelijk verzoek met geldige reden in te  
dienen bij SKAO. SKAO behoudt zich het recht  
voor het goedkeuren dan wel afkeuren van deze  
verzoeken. 

4. Het logo van de CO2-Prestatieladder mag niet  
door derden worden gebruikt op een wijze die  
zou kunnen suggereren dat SKAO verantwoordelijk  
is voor de uitkomst van een onderzoek, of een  
onderzoek zou goedkeuren. 

5. Het ontwerpen en vervaardigen van fysieke  
producten of promotiematerialen met daarop het 
logo van de CO2-Prestatieladder is voorbehouden 
aan Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en  
Ondernemen (SKAO).

Voorwaarden visuele aspecten 
6. Mits ook voldaan is aan bovenstaande voorwaarden 

betreffende de gebruikers en de toepassingen van 
het logo, mag het logo van de CO2-Prestatieladder 
alleen worden gebruikt onder onderstaande visuele 
voorwaarden.
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Ignimpor empore nulparum nem ea dipieni hici-
us non comnihiciam quis esequi ute nihicit a 
sequid quia comnisc illiquo ditatem eum alisit 
imus veles sinverum non es et laborest, optum 
earum evelloribus idende venecto ritatqu ibear-
uptaque con numque quam quatem quid maio. 
Sed et etur, excea vel idunt ea dolendu 
cipsaest, omnis aliqui tentiatur?

Occabor ecabore ritate custist hari alit, aut aut 
vellabores exces ma volor at que con nem 
quiam ute venemque liquis auta demposa nti-
onserum quundaecus dit porrovidebis alit et la 
nest mil is nusto.

LOGO



Logo Nederlands 6

Dit is het logo van de CO₂-Prestatieladder.  
Het beeldmerk bestaat uit 2 bladeren die  
elkaar overlappen. 

Het logo met de bladeren boven de typografie 
is het basislogo en moet zoveel mogelijk  
gebruikt worden. Indien noodzakelijk kan het 
horizontale logo gebruikt worden.



31 mm voor print / 170 pixels voor beeldscherm 45 mm voor print / 250 pixels voor beeldscherm

Logo

Formaat

Ruimte rondom 7

De ruimte rondom het logo, zoals hiernaast 
aangegeven, dient altijd vrij te blijven van  
overige elementen. 

Het logo mag niet kleiner gebruikt worden  
dan hiernaast staat aangegeven.   



Logo Gebruik 8

Gebruik het logo met originele kleuren op  
een lichte achtergrond. Voor een donkere  
achtergrond dient het witte logo gebruikt  
te worden.  

In principe wordt het logo altijd full color  
gebruikt. Mocht dit niet leesbaar zijn, dan  
kan de diapositieve variant gebruikt worden. 
Het is belangrijk dat het logo altijd goed  
leesbaar blijft.



Lorem ipsum dolor 
sit ols adipiscing 
bella elit amet .

niet draaien bladen niet draaien geen kaders toevoegen

niet op een te donkere achtergrond plaatsengeen omlijning gebruiken geen schaduw toevoegen

niet niet-proportioneel schalen

gebruik geen andere kleuren gebruik niet een ander lettertype

bladen niet verplaatsen niet plaatsen over beelden

niet over teksten plaatsen

CO2-PRESTATIELADDER

Logo Don’ts 9

Het logo moet altijd gebruikt worden in zijn  
originele staat en altijd goed leesbaar zijn.  
Op deze pagina is te zien hoe het logo niet  
gebruikt mag worden.



LOGO SKAO



11Logo SKAO

NB: het logo van Stichting Klimaatvriendelijk  
Aanbesteden en Ondernemen is voorbehouden  
aan SKAO en mag dus niet door externen gebruikt 
worden, tenzij deze hiertoe gemachtigd zijn door 
SKAO.
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Ignimpor empore nulparum nem ea dipieni hici-
us non comnihiciam quis esequi ute nihicit a 
sequid quia comnisc illiquo ditatem eum alisit 
imus veles sinverum non es et laborest, optum 
earum evelloribus idende venecto ritatqu ibear-
uptaque con numque quam quatem quid maio. 
Sed et etur, excea vel idunt ea dolendu 
cipsaest, omnis aliqui tentiatur?

Occabor ecabore ritate custist hari alit, aut aut 
vellabores exces ma volor at que con nem 
quiam ute venemque liquis auta demposa nti-
onserum quundaecus dit porrovidebis alit et la 
nest mil is nusto.

Neem voor vragen over het ontwerp contact op met:

Wardtaal
+31 (0)76 51 51 677
post@wardtaal.nl


