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Better Biomass logogebruik 
Het College van Deskundigen Schemabeheer NTA 8080 heeft besloten dat voor producten die 
volgens de eisen in het NTA 8081 certificatieschema gecertificeerd zijn, de Better Biomass 
(logo) uitingen mogen worden gebruikt volgens onderstaande voorwaarden.  
 

1 Voorwaarden logogebruik 

Better Biomass is een geregistreerd keurmerk van NEN, dat bedoeld is voor producten die volgens de eisen in 
deze NTA gecertificeerd zijn. Gebruik van het logo door certificaathouders is niet verplicht. Bij toepassing van 
Better Biomass (logo)uitingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a) Toepassing van Better Biomass (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de 
certificatie-instelling. Toestemming wordt verleend aan de certificaathouder die zelf verantwoordelijk is 
voor het correct gebruik van Better Biomass(logo)uitingen; 

b) Het is toegestaan om Better Biomass (logo)uitingen te gebruiken op facturen en briefpapier, op 
verpakkingen of product gerelateerde communicatie, en op promotiemateriaal zoals websites, brochures, 
en catalogi. Voorwaarde hierbij is dat er een duidelijke relatie is met het (de) gecertificeerde product(en). 
Het gebruik op bijvoorbeeld briefpapier is niet mogelijk indien dit (ook) gebruikt wordt voor communicatie 
van niet Better Biomass gecertificeerde producten: 

— Wel toegestaan is (voorbeeld): “Bedrijf X heeft het Better Biomass certificaat voor product Y”; 

— Niet toegestaan is (voorbeeld): “Bedrijf X is Better Biomass gecertificeerd”; 

c) Indien het Better Biomass certificaat van toepassing is op een deel van het product, moet duidelijk worden 
aangegeven op welk deel het Better Biomass logo van toepassing is, bijvoorbeeld door duidelijk een 
percentage aan te geven op basis van massabalans. Het percentage en de vermelding ervan moet overeen 
te komen met het transactiecertificaat. 

d) Indien een Better Biomass (logo)uiting wordt toegepast, dan is vermelding van het unieke 
registratienummer, dat toegewezen is door de certificatie-instelling, verplicht. Dit registratienummer moet 
worden opgenomen in het logo op de daarvoor bestemde positie; 

e) Het unieke registratienummer bestaat uit de naam of afkorting van de certificatie-instelling en een door de 
certificatie-instelling aan het certificaat toegewezen uniek nummer; 

f) Het gebruik van het Better Biomass logo en het unieke registratienummer is uitsluitend toegestaan in eigen 
communicatie in relatie tot de eigen producten die vallen onder het Better Biomass certificaat; 



 

 

g) De Better Biomass (logo)uiting mag de grootte en opvallendheid van de product-, merk- en/of handelsnaam 
niet overtreffen. Slechts communicatie en presentatie als keurmerk is toegestaan. Suggestie dat Better 
Biomass een handelsmerk zou zijn is niet toegestaan aan andere partijen dan de schemabeheerder en 
certificatie-instellingen na schriftelijke toestemming. 

h) Voor de eisen aan de (grafische) uitvoering van het logo wordt verwezen naar bijlage A. 

2 Toetsing correct logo gebruik door certificatie-instelling 

De certificatie-instelling moet tijdens het initiële onderzoek toetsen of en op welke wijze de organisatie het 
logo wil gaan toepassen. Tijdens opvolgingsonderzoeken wordt het werkelijke logogebruik getoetst. Tussentijds 
kan de organisatie goedkeuring voor wijzigingen van logogebruik aanvragen bij de certificatie-instelling. In alle 
gevallen wordt getoetst of voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 1.  

Tijdens de opvolgingsaudits kan onder andere worden gecontroleerd op facturen en briefpapier, verpakkingen 
of product gerelateerde communicatie, op promotiemateriaal zoals websites, brochures, en catalogi. 

3 Controle oneigenlijk logogebruik door schemabeheerder 

Better Biomass is een ten name van Stichting Nederlands Normalisatie-instituut Europees gedeponeerd 
handelsmerk. De schemabeheerder houdt periodiek marktcontroles om oneigenlijk logo- en naamgebruik te 
signaleren en hierop actie te ondernemen   

Met oneigenlijk gebruik worden bedoeld: indien ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de organisatie in het 
bezit is van een Better Biomass certificaat. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik van het Better Biomass logo of 
door tekstuele vermelding op een website, in een nieuwsbrief, of anderszins.  

 

 



 

 

Bijlage A 
(normatief) 

 
Better Biomass logo – grafische weergave 

A.1 Vorm en opbouw van het logo 

Het logo is een ronde rechthoek met hoek radius 75 punten. 

Het certificaat nummer dient leesbaar te worden weergegeven onder de tekst NTA 8080 CERTIFIED 

met maximaal dezelfde lettergrootte, zoals aangegeven in onderstaande figuur. 

Figuur A.1 — Better Biomass logo 

A.2 Variatie 

Indien de kleur en vormgeving van de drager van het logo ongeschikt zijn voor het bovenstaande 

logo, kan onderstaande variatie worden gebruikt. Hierop zijn dezelfde eisen van toepassing 

Figuur A.2 — Variatie Better Biomass logo 

A.3 Kleur  

De kleur groen in het logo is als volgt gespecificeerd met de gangbare standaarden: 

Ruimte bestemd voor 
registratienummer 

Ruimte bestemd voor 
registratienummer 



 

 

Tabel G.1 — Specificaties kleurstelling Better Biomass logo 

 Pantone  Hex  RGB  CMYK 

Groen Solid Coated 7737 C  #6ba542 R107 
G165 
B66 

C 64 % 
M 15 % 
Y 100 % 
K 1 % 

A.4  Lettertype (Font) 

De tekst in het logo moet worden weergegeven in de volgende lettertypen: 

BETTER: Effra Bold 

BIOMASS: Effra Bold 

NTA 8080 CERTIFIED: Effra regular 

Certificaatnummer: Effra regular 

A.5 Weergave 

De stand van het logo is rechtop met de lange zijde verticaal of een helling (naar links) van maximaal 

-4 graden 

 

 

 


