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1. Inleiding 
De Nederlandse Veiligheidsbranche is de eigenaar en beheerder van de keurmerken van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche, c.q. de onderstaande keurmerken: 

 Keurmerk Beveiliging 

 Keurmerk Evenementenbeveiliging 

 Keurmerk Flexbedrijven in de particuliere beveiliging 

 Keurmerk Geld- en waardetransport 

 Keurmerk Horecabeveiliging 

 Keurmerk Particulier onderzoeksbureau 

Een bedrijf dat het keurmerk heeft behaald (een keurmerkhouder), verkrijgt van de beheerder van de Keurmerken 
Veiligheidsbranche  een keurmerkcertificaat van het betreffende keurmerk en het bijbehorende keurmerklogo. Zolang 
een keurmerkhouder een geldig certificaat heeft, mag hij het bijbehorende keurmerklogo gebruiken.  

Dit reglement beschrijft de regels voor het gebruik van het beeldmerk van de keurmerken van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche, hierna te noemen beeldmerk.  

Het beeldmerk beoogt het werkveld het vertrouwen te geven dat de gebruikers van het beeldmerk voldoen aan de 
normen, vastgelegd in het keurmerk. 

2. Vormgeving 
a) Het beeldmerk van de onderstaande keurmerklogo’s is geregistreerd bij het Benelux Merkenregister onder 

onderstaande nummers: 
 

   
nummer 1132187 Nummer 1220489 nummer 1194022 

   
nummer 1194021 nummer 12268226 nummer 1194020 

b) De kleur van het beeldmerk is PMS 2955 (blauw)  
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3. Gebruik 
a) Een organisatie, die over een geldig keurmerkcertificaat beschikt, mag het beeldmerk voor het betreffende 

keurmerk gebruiken op al zijn documenten, uitingen en voorwerpen zoals papieren documenten (bijvoorbeeld 
offertes, brochures), digitale uitingen en andere voorwerpen die zich voor het gebruik van het beeldmerk lenen 
(bijvoorbeeld voertuigen). Een keurmerkhouder mag daarnaast gebruik maken van het promotiemateriaal dat de 
Nederlandse Veiligheidsbranche voor de keurmerken heeft ontwikkeld. 

b) Het gebruik van het beeldmerk is beperkt tot de dienstverlening die valt onder de werkingssfeer van het 
betreffende keurmerk. Indien op een uiting het beeldmerk wordt gebruikt en deze uiting (mede) slaat op 
dienstverleningsvormen die buiten de werkingssfeer van het betreffende keurmerk valt, dan dient dit in de uiting 
duidelijk zichtbaar en leesbaar te worden vermeld. 

c) Het beeldmerk moet worden gebruikt in combinatie met het merk, logo en/of de naam van de keurmerkhouder. 
Het beeldmerk verschijnt daarbij niet opvallender dan het merk, logo of naam van de keurmerkhouder. 

d) De Nederlandse Veiligheidsbranche is te allen tijde gerechtigd het gebruik van het beeldmerk te verifiëren. De 
keurmerkhouder dient hieraan medewerking te verlenen. 

4. Misbruik 
1.1. Algemeen 
a) Het gebruik van het beeldmerk door bedrijven die niet in het bezit zijn van een geldig keurmerkcertificaat 

wordt als misbruik en/of misleiding aangemerkt. Ook foutief of misleidend gebruik van het beeldmerk door 
een keurmerkhouder wordt als misbruik aangemerkt. 

b) De keurmerkhouder heeft een signaleringsplicht naar de Nederlandse Veiligheidsbranche met betrekking tot 
misbruik van het beeldmerk door derden. 

c) Bij misbruik van het beeldmerk zal de Nederlandse Veiligheidsbranche hiertegen haar ten dienste staande 
(rechts)maatregelen treffen. 

1.2. Ten aanzien van keurmerkhouders 
Indien de keurmerkhouder het beeldmerk gebruikt in strijd met dit reglement dan wel met zijn handelwijze of 
bedrijfsvoering (de naam van) van het keurmerk of de Nederlandse Veiligheidsbranche als eigenaar of beheerder 
van het keurmerk schade berokkent, kan de Nederlandse Veiligheidsbranche hem verplichten onverwijld 
maatregelen te treffen waardoor hieraan een einde komt. Indien de keurmerkhouder ook na herhaalde sommatie 
hieraan geen gevolg geeft: 
a) kan de Nederlandse Veiligheidsbranche het recht op het gebruik van het beeldmerk intrekken en daaraan 

passende bekendheid geven; 
De eventuele kosten van deze bekendmakingen moeten door de keurmerkhouder worden vergoed; 

b) wordt de keurmerkhouder een aan de Nederlandse Veiligheidsbranche te betalen boete verschuldigd ter 
hoogte van € 500,- per dag voor iedere dag dat de keurmerkhouder het beeldmerk na de sub a) genoemde 
intrekking blijft gebruiken  

 
5. Geschillen 
De rechtbank te Dordrecht neemt kennis van alle geschillen ter zake van het gebruik of misbruik van beeldmerk.  
 
6. Algemeen 
a) Het bestuur van de Nederlandse Veiligheidsbranche kan besluiten dit reglement te wijzigen. 
b) Van iedere wijziging van dit reglement stelt de Nederlandse Veiligheidsbranche alle betrokkenen in kennis onder 

vermelding van de invoeringsdatum. 


