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Algemeen
Hieronder de afspraken zoals die gelden met betrekking tot logogebruik van de logo’s en visuals van de
Dutch Green Building Council en BREEAM-NL. High Res bestanden van de logo’s en visuals kun t u
opvragen via info@dgbc.nl.
Neemt u bij twijfel contact op met DGBC via info@dgbc.nl of 088 – 55 80 100.

DGBC
1. Logo van DGBC
Het logo van DGBC mag gebruikt worden door partners van
DGBC. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van het staande
logo. Het liggende DGBC logo wordt alleen gebruikt in het
liggende kader of als de staande variant niet passend is.
Voor dit gebruik gelden de onderstaande regels:
•

•
•

Het DGBC logo mag niet in een andere context gebruikt
worden, bijvoorbeeld onder een productbeschrijving zonder
vermelding van het partnerschap.
Vermeden moet worden dat het DGBC logo als kwaliteitskeur
wordt gebruikt voor een dienst of product van een partner.
Wij stellen het op prijs om een voorbeeld te zien van
bijvoorbeeld drukwerk waar het logo op gebruikt wordt.

2. Banner voor partner & founding partners
Een partner van DGBC mag in zijn uitingen het DGBC-Participantbanner gebruiken.

Een founding partner van DGBC mag in zijn uitingen het DGBCParticipant of Founding Partner-banner gebruiken.

BREEAM-NL
3. Logo BREEAM-NL
Het BREEAM-NL-logo mag alleen gebruikt worden wanneer een
certificaat is behaald en alleen in de context van een gebouw of gebied.
De vermelding moet volledig zijn als volgt:
• het gebouw / het gebied, de fase (Ontwerp of Oplevering bij
Nieuwbouw, Planning, Realisatie of Gebruik bij Gebieden) of het
betreffende onderdeel (Asset, Gebruik of Beheer bij Bestaande
bouw)
• Het Schema + de versie van de Beoordelingsrichtlijn waartegen is
beoordeeld, bijvoorbeeld BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
• De kwalificatie (pass, good, very good, excellent, outstanding en/of
het equivalent in sterren)
• Het certificaatnummer zoals verstrekt door dgbc ten tijde van
registratie
Wanneer er alleen sprake is van een schatting van een BREEAM-NL
kwalificatie (bijvoorbeeld na een pre-assessment) mag het BREEAM-Nl
logo niet gebruikt worden en moet duidelijk vermeld worden dat het een
schatting betreft en er dus geen sprake is van een formele kwalificatie.
Bij het vermelden van een ambitie in de Ontwerpfase mag de term
BREEAM-NL gebruikt worden, maar het BREEAM-NL-logo mag niet
gevoerd worden, totdat het ontwerp gecertificeerd is met een tijdelijk
certificaat. Na oplevering mag het logo niet meer gevoerd worden als
geen oplevercertificaat beschikbaar is.
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4. Banner expert/assessor per schema

Om u te ondersteunen en het merk BREEAM-NL verder te promoten,
hebben wij een aantal banners ontwikkeld.
Versterk uw communicatie: download hier het ZIP-bestand en gebruik
alleen de banners die op u van toepassing zijn.
Gebruik de banners in al uw middelen; van website of e-mail tot en met
uw visitekaartjes en briefpapier.
De banners zijn afgestemd op de internationale huisstijl van BREEAM.
Zo geven we BREEAM-NL samen een eenduidig gezicht. Doet u mee?
Goed om te weten: het aanpassen van de banners, naar
bijvoorbeeld uw eigen huisstijl, is niet toegestaan.

Een Expert of Assessor mag het logo van de DGBC gebruiken samen met de vermelding BREEAM-NLExpert of BREEAM-NL-Assessor. Dit mag zolang de Expert of Assessor door de DGBC erkend
(‘geregistreerd’) is. Is dit verlopen, dan mag het logo niet meer gebruikt worden.
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