SKG-BEELDMERKGEBRUIK
PRODUCT- EN PROCESCERTIFICATIE
versie 07

ALGEMEEN
Deze instructie is bedoeld voor certificaathouders van SKG om aan te geven hoe zij om moeten gaan met
het gebruik van logo’s indien er een overeenkomst bestaat met SKG voor productcertificatie en/of
procescertificatie.
Het bedrijf heeft met SKG een overeenkomst voor product- of procescertificatie. Bij het gebruik van het SKGbeeldmerk dient dan ook altijd zichtbaar te zijn wat voor type overeenkomst of certificatie het betreft.
Hiermee wordt voorkomen dat er voor de buitenwereld onduidelijkheid is met betrekking tot de certificatie
van het bedrijf.
KOMO CERTIFICATIE
Indien een bedrijf in het bezit is van een SKG-KOMO (attest-met-)productcertificaat of SKG-KOMO
procescertificaat mag het gebruik maken van het certificatiemerk van KOMO. Het merkteken dat gekoppeld
is aan het afgeven van SKG-KOMO (attest-met-)productcertificaten en SKG-KOMO procescertificaten is het
volgende KOMO-merk:
Dit KOMO-merk staat ook vermeld op het betreffende certificaat. Bedrijven die een
overeenkomst voor KOMO (attest-met-)productcertificatie hebben met SKG mogen dit
KOMO-merk gebruiken op producten, in documentatie, op briefpapier en/of op de website.
Bedrijven die een overeenkomst voor KOMO procescertificatie hebben met SKG mogen
dit KOMO-merk gebruiken in documentatie, op briefpapier en/of op de website, maar niet
op producten.
Bedrijven die een overeenkomst voor KOMO productcertificatie en KOMO procescertificatie hebben met
SKG mogen ook het SKG-merk gebruiken in hun documentatie, op briefpapier, op de website, op eigen
servicewagens, etc.
Daar waar bij een KOMO attesteringsovereenkomst en een overeenkomst voor KOMO procescertificatie het
SKG-merk altijd gebruikt moet worden in combinatie met het KOMO-merk, is het bij een overeenkomst voor
productcertificatie ook toegestaan om enkel het SKG-merk te gebruiken. Hieronder staan de voorbeelden
van het gebruik van het SKG-merk bij een overeenkomst voor productcertificatie.
Merk in kleur

Merk in grijswaarden

SKG-merk

Maximale hoogte op documenten = 24 mm.

Hieronder staan de voorbeelden van het gebruik van het SKG-merk bij een overeenkomst voor
procescertificatie.
Merk in kleur

Merk in grijswaarden

Maximale hoogte op documenten = 24 mm.
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Indien voornoemde SKG-merken gebruikt worden dient op dezelfde uiting altijd het bedrijfseigen
beeldmerk vermeld te zijn. Het SKG-merk mag ten opzichte van het bedrijfseigen beeldmerk niet
overheersen.
Bovendien is het toegestaan om in documentatie, op briefpapier en/of op de website ook het merk van de
Raad voor Accreditatie te gebruiken. Het is niet toegestaan om het RvA-Accreditatiemerk aan te brengen op
producten of de verpakking daarvan. Bij het gebruik van het RvA-Accreditatiemerk moet dit altijd binnen een
kader met het SKG-merk en KOMO-merk geplaatst worden en voorzien zijn van de tekst “PRODUCTEN
RvA C 003” zoals in onderstaand voorbeeld. Het is ook toegestaan om deze combinatie in grijswaarden te
gebruiken.

Identificatie van producten geproduceerd onder productcertificatie
Bij een overeenkomst voor SKG-KOMO (attest-met-)productcertificatie dient de verpakking of de producten
die geproduceerd zijn onder het SKG-KOMO (attest-met-)productcertificaat geïdentificeerd te worden.
Hieronder wordt met een voorbeeld aangegeven welke gegevens deze identificatie minimaal dient te
bevatten.
KOMO merk

Algemene informatie
Naam certificaathouder
SKG.xxxx.xxxx
Producttype/ artikelnr.

Klasse aanduiding

De met rood gemarkeerde onderdelen dienen altijd opgenomen te zijn in de identificatie. Het producttype/
artikelnummer en de klasse-aanduiding zijn niet altijd noodzakelijk. Op het SKG-KOMO (attestmet)productcertificaat wordt met een voorbeeld aangegeven op welke wijze de identificatie er uit moet zien,
waar deze aangebracht moet worden en welke onderdelen opgenomen dienen te zijn. De achtergrondkleur
van de identificatie dient geel te zijn.
Een belangrijk onderdeel van de identificatie van producten die verwerkt c.q. verhandeld worden onder een
SKG-KOMO (attest-met-)productcertificaat kan de classificatie van het product zijn. Afhankelijk van de
eigenschappen van het product kan het wenselijk zijn een bepaalde klasse-aanduiding op het product aan te
brengen. Eigenschappen waarbij dit voor de markt wenselijk is zijn bijvoorbeeld inbraakwerendheid,
brandwerendheid en letselwerendheid.
Voor de aanduiding van klassen heeft SKG een beeld ontwikkeld in de vorm van een huisje, waarin met
behulp van een getal, een aantal sterren of een aantal plusjes de klasse vermeld kan worden. Aan de hand
van de letters SKG kan men zien dat de productie van het bedrijf onder toezicht staat van SKG.
Uit de inhoud van het SKG-KOMO (attest-met-)productcertificaat blijkt of het toegestaan is om een bepaalde
klasse-aanduiding te gebruiken. Voor de klasse-aanduiding bij een overeenkomst voor productcertificatie
kent SKG de beelden zoals hieronder weergegeven.


Inbraakwerendheidsklasse conform NEN 5096 en/of ENV 1627
(metaal en kunststof)
Afhankelijk van de klasse kan de hoogte van het getal variëren.
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Inbraakwerendheid van beglazing conform SKG-KE 3103
Afhankelijk van de klasse kan het aantal sterren variëren.



Letselwerendheid van beglazing conform SKG-KE 3103
Afhankelijk van de mate van letselwerendheid kan de
“+” wijzigen in een klasse conform EN 356.



Inbraakwerendheid van panelen conform SKG-KE 3103
Afhankelijk van de klasse kan het aantal sterren variëren.

P4A

Op hang- en sluitwerk wordt een onuitwisbare identificatie op het product aangebracht. Deze wordt
bijvoorbeeld in het metaal geperst. Een voorbeeld van deze onuitwisbare identificatie is hieronder
weergegeven.


Inbraakwerendheid hang- en sluitwerk conform BRL 3104
Afhankelijk van de klasse kan het aantal sterren variëren.

Voorbeeld van productidentificatie
In onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop een product dat
geproduceerd wordt onder een SKG-KOMO (attest-met-)productcertificaat geïdentificeerd kan worden. In
ieder afgegeven SKG-KOMO (attest-met-)productcertificaat wordt een voorbeeld opgenomen van de wijze
van identificeren.
Bedrijfsnaam
Certificaatnummer: SKG.xxxx.xxxx

CONFORMITEITSCERTIFICAAT
OP BASIS VAN EEN GEHARMONISEERDE NORM IN HET KADER VAN CE-MARKERING
Indien een bedrijf in het bezit is van een Conformiteitscertificaat op basis van een overeenkomst met SKG
mag het gebruik maken van het nummer van SKG als Notified Body. Dit nummer is 0960 en wordt tevens, in
het kader van CE-markering, gezien als een merk van SKG. Het nummer mag gebruikt worden op CEdocumenten en andere productidentificaties op de wijze zoals beschreven in de Annex ZA van de
betreffende hEN in het kader van CE-markering.
Daarnaast mag het nummer 0960 vergezeld van de letters SKG (zoals: SKG 0960) gebruikt worden in
andere reclame-uitingen.
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SLOTBEPALINGEN
Ieder onrechtmatig gebruik van merken van SKG of RvA is niet toegestaan. Dat wil zeggen, dat deze merken
niet gevoerd mogen worden, als er geen sprake is van een overeenkomst met SKG. Zodra een
overeenkomst wordt stopgezet of, om welke reden dan ook, zijn geldigheid verliest dient enig gebruik van de
merken door de (ex)houder van de overeenkomst direct gestaakt te worden. Op overtreding staat een
beboeting van maximaal € 20.000,- per geval en € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.
Door het voeren van de SKG-merken op andere uitingen of in reclameboodschappen mag niet de indruk
worden gewekt dat sprake zou kunnen zijn van door SKG gecontroleerde kwaliteit, als dat niet het geval is.
Misbruik van de SKG-merken kan leiden tot opschorten of intrekken van de kwaliteitsverklaring.
Zonder schriftelijke toestemming van SKG is het niet toegestaan SKG-merken te gebruiken anders dan in
deze instructie staat beschreven.
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