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CLIENT INFORMATION NOTE 

Gefeliciteerd met uw Lloyd’s Register goedkeuring 

Wanneer uw organisatie haar certificering heeft behaald, 
kunt u gebruik maken van het Lloyd’s Register (LR) 
goedkeuringsmerk om het behalen van uw certificering 
aan te tonen aan cliënten, toekomstige klanten en 
belangrijke stakeholders. Deze informatie is ontwikkeld 
om u te helpen om het meeste uit uw goedkeuringsmerk 
te halen en u te begeleiden om gebruik te maken van het 
merk. 

Het merk gebruiken 

U kunt het relevante LR-goedkeuringsmerk gebruiken op 
uw publicatiemateriaal, producten, bedrijfsgebouwen, 
vlaggen, vervoersmiddelen etc. Het kan worden aangepast 
in iedere kleur en in een duidelijk leesbare grootte.  

Wij bieden lichte en donkere versies van het merk, met een 
CMYK variatie die u kunt gebruiken op geprinte materialen 
en een RGB variatie die op het scherm gebruikt kan 
worden. Dit zorgt voor een optimale vertoning van uw 
merk.  

Voor organisaties die wensen LR-merken te plaatsen op 
bedrijfswagens is een groter merk beschikbaar in zowel de 
lichte als donkere versie voor enkele en meerdere 
certificeringen.   

Als het merk verandert 

Als de LR merken veranderen, wordt u ingelicht door uw 
lokale LR-kantoor. Gelieve past u het merk zo snel 
mogelijk aan naar de meest recente vorm. Idealiter zou dit 

tijdens uw volgende certificaat hernieuwingsbezoek zijn. 
Uw bedrijf kan het vorige LR-merk voor een aanzienlijke 
tijd gebruiken. Neem gelieve contact op met uw lokale LR-
klantenservice, dat u graag verder helpt met het 
veranderen naar het huidige goedkeuringsmerk. 

Voorbeelden van het LR-goedkeuringsmerk: 

 Misbruik van het merk 

LR-goedkeuringsmerken demonstreren geen goedkeuring 
van producten of services, daarom kunnen merken niet 
gebruikt worden op het product zelf of op de 
verpakkingen. Het merk is gerelateerd aan uw 
managementsysteem en mag alleen gebruikt worden in 
deze context.  

U mag het relevante LR-goedkeuringsmerk niet gebruiken 
op toetsingen, kalibratierapporten, certificaten of 
conformiteitscertificaten.  

Het merk mag niet gebruikt worden om te impliceren dat u 
gecertificeerd bent in andere zaken dan vastgesteld in de 
LR-scope en op de locatie(s) die geprint staan op het 
certificaat.  
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 Get in touch 
Please visit www.lr.org for more information  
 
Care is taken to ensure that all information 
provided is accurate and up to date. However, 
Lloyd's Register accepts no responsibility for 
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Verklaring van Certificering  

Een verklaring van certificering kan worden aangebracht 
op uw productverpakkingen (mits het kan worden 
verwijderd zonder het product te beschadigen) of 
bijgevoegde informatie (gezien als apart beschikbaar of 
makkelijk te ontkoppelen van het product) om aan te 
tonen dat u een gecertificeerd managementsysteem heeft.  

Verschillende labels en identificatie platen worden gezien 
als onderdeel van het product. 
 
De verklaring zal refereren naar: 

• Identificatie (bijv. merk of naam) 
• Het type managementsysteem en de passende 

standaard 
• LR als de certificerende instantie 

 

Geschikt gebruik van uw goedkeuring, inclusief het LR-
merk of een verklaring van certificering, is een 
contractuele eis. LR controleert op het gebruik van het 
merk en verklaringen van certificering tijdens controles en 
bezoeken voor certificering vernieuwing.  

 

Misbruik van materiaal en intrekking van certificaten  

Het LR-certificaat kan worden ingetrokken als uw bedrijf 
misbruik maakt van het merk of van de verklaring van 
certificering en hiermee doorgaat na te zijn ingelicht over 
het misbruik. 
 
 Als de LR goedkeuring van uw bedrijf is ingenomen, bent u 
verplicht om te stoppen met het gebruik van het merk 
en/of de verklaring van certificeringen. Verder moet u elk 
materiaal ter promotie van het merk uit de markt nemen. 
Als u verder gaat met het gebruiken van het merk en/of de 
certificering in dergelijke omstandigheden, zal LR 
wettelijke maatregelen treffen.   
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