KAD beeldmerken

Gebruik KAD beeldmerken
Het KAD maakt in verschillende communicatievormen gebruik van de in haar eigendom zijnde beeldmerken. Deze beeldmerken zijn een belangrijk onderdeel van
onze herkenbaarheid en representeren onze betrouwbaarheid naar buiten toe.
Hoe om te gaan met KAD beeldmer
ken en verwijzing naar het KAD
Het KAD realiseert zich dat er situaties
zijn waarin externe partijen een KAD
beeldmerk of een verwijzing naar het
KAD als meerwaarde zien voor hun organisatie en hiervan op enigerlei wijze
gebruik willen maken. Dit is echter alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het KAD. Het al
dan niet toestaan door het KAD van het
gebruik van haar beeldmerken is afhankelijk van het doel waarvoor de externe
partij het logo wil gebruiken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de KAD
beeldmerken te gebruiken voor reclame
of promotionele doeleinden.
Bij schriftelijke toestemming wordt een
digitaal logo door het KAD aangeleverd.
Alleen deze versie mag worden gebruikt.
De door het KAD afgegeven logo’s mogen niet veranderd worden in kleur, lettertype en informatie.
Let u ook op hoe u verwijst naar het
KAD. Een tekst als “Wij zijn KAD-gecertificeerd” is onjuist aangezien het KAD
geen certificerende instantie is.

Europese aanbesteding
Plaagdiermanagement
Binnenkort publiceert BZK|UBR|HIS|
Categoriemanagement Schoonmaak
Rijk een Europese aanbesteding Plaagdiermanagement. Deze aanbesteding
wordt uitgevoerd t.b.v. de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en de Raad voor
de rechtspraak en wordt via www.tenderned.nl gepubliceerd.
De Rijksoverheid wil ook het MKB, zowel
landelijk als regionaal opererend, uitnodigen zich hiervoor in te schrijven.
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De officiële logo’s van het KAD
Het KAD heeft twee logo’s in eigendom: Het KAD-logo
en het VIP-Keurmerklogo.

Logo’s uit het verleden hebben geen officiële status
meer en dienen verwijderd te worden van websites,
auto’s, briefpapier en overige communicatiemiddelen.

Oneigenlijk gebruik van KAD beeldmerken en
verwijzing naar het KAD
Bij gebruik van KAD beeldmerken of een verwijzing
naar het KAD zonder schriftelijke toestemming vooraf
zal het KAD stappen ondernemen. Eventuele kosten of
negatieve publicaties die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van KAD beeldmerken of een verwijzing
naar het KAD zijn voor rekening van de gebruiker.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mari
Middelkoop: mmiddelkoop@kad.nl of 06 109 674 24

KAD-Kenniskring 2017
Begin november organiseert het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen alweer de vierde KAD-Kenniskring: een
platform waar professionals informatie en kennis delen,
praktijkervaringen uitwisselen en elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten.
Het thema van deze Kenniskring: Verantwoord Integraal
Plaagdierbeheer
De locatie: Ouwehand Dierenpark in Rhenen
In de volgende editie van DIERPLAGEN Informatie en in
onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de
exacte datum en de inhoud van het programma.

