Beknopte regelgeving voor het gebruik
van de PEFC logo’s op drukwerk
Het PEFC logo op een product (on-product) geeft aan dat het product, of een groot deel daarvan,
afkomstig is uit duurzaam beheerd, PEFC gecertificeerd bos. Het label met logo en tekst maakt
duidelijk aan uw klant en de consument dat het om een product gaat uit duurzaam beheerde
bossen. Het aanbrengen van het PEFC logo op producten mag alleen gebeuren door of in opdracht
van PEFC-gecertificeerde bedrijven (certificaathouders). Drukkerij De Bink is zo’n certificaathouder (licentienummer: PEFC | 30-31-435, aansluitnummer bij Control Union: CH12 | 0352). Zie voor
uitgebreide regelgeving: www.pefcnederland.nl.

Overdraagbaarheid van het logo
Het PEFC-logo is in principe niet overdraagbaar.
Wanneer een extern bureau de vormgeving van het
drukwerk verzorgt, moet het logo bij Drukkerij De Bink
opgevraagd worden. Drukkerij De Bink blijft echter
verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het logo.
Let op! Het door Drukkerij De Bink aangeleverde
logo is uniek (vanwege het certificaatnummer) en
alleen toegestaan indien het drukwerk door Drukkerij
de Bink vervaardigd wordt.

On-product labels
ABELS

Naast het logo bestaan er twee versies van het PEFC
label voor on-product gebruik. PEFC Gecertificeerd
en PEFC Gerecycled. Het gebruik van deze labels
heeft de voorkeur, omdat ze uitleggen waar het logo
voor staat en dus duidelijker zijn voor consumenten.
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Claim tekst: “Dit product komt uit duurzaam
Claim tekst: “Dit product
beheerd bos, gerecyclede* en gecontroleerde
gecontroleerde bronnen
Labelverplichte elementen
1 Het PEFC logo bestaat uit een cirkel met twee
bronnen.”
bomen en de initialen “PEFC”.
2 Het PEFC logo is een gedeponeerd

Deze
gebaseerd op PEFC ST 2002:2010,
PEFCclaim,
Gerecycled
Appendix 1, houdt in dat het product bestaat uit:

Deze claim, gebaseerd

Ontwerpspecificaties

handelsmerk en het TM symbool (™) moet
steeds worden gebruikt.
3 Het logo licentienummer. Dit is het unieke identificatienummer van de licentiehouder
Opmerking: het PEFC logo licentienummer is niet
hetzelfde als het certificaatnummer!

Gebruikers van het logo kunnen het PEFC logo en de
standaard labels aanpassen door de oriëntatie van
het logo (portret/landschap) en de kleur te kiezen en
het logo of label met of zonder kader gebruiken.

Optionele elementen
4 Vermelding van het percentage van PEFC
gecertificeerde grondstoffen in het product
(tenminste 70%) en kan uitsluitend worden
gebruikt op het label “PEFC gecertificeerd”.
5 De naam van het label en de verklaring geven
uitleg over de betekenis van het logo. Let op:
de labelnaam is verplicht voor het “PEFC Gerecycled” label.
6 PEFC website.

Wat niet mag
• De verhoudingen van de elementen binnen het
label mogen op geen enkele manier wijzigen.
• Het lettertype ARIAL van de claim tekst in het
label mag niet wijzigen.
• Het label mag op geen enkele manier uitrekgerekt worden.
• De kleur van geen enkel onderdeel van het
label mag wijzigen.
Wijzigingen van kleur, tekst of andere elementen
Om het PEFC label weer te geven in niet-standaardkleuren, met andere claim tekst of om enige andere
aanpassing door te voeren, is vooraf toestemming
van PEFC International vereist. Neem voor meer informatie contact op met PEFC Nederland.
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