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Deze publicatie bevat de regels voor het gebruik van certificatiemerken. 
 

 Het gebruik en aanbrengen van de certificatiemerken voor specifieke installaties is beschreven in 
de betreffende certificatieschema’s. 

 Producten die niet voldoen aan de eisen van de overeenkomst met CIBV mogen niet worden 
voorzien van een certificatiemerk conform de overeenkomst. 

 Na beëindiging van de overeenkomst met CIBV, mag geen gebruik worden gemaakt van de 
certificatiemerken conform de overeenkomst.  

 Het CIBV certificatiemerk is in beheer van CIBV; de certificatiemerken zoals vermeld in de CCV 
certificatieschema’s zijn eigendom van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De 
link naar deze voorwaarden is: voorwaarden CCV 

 Misbruik van de certificatiemerken zal worden onderzocht en kan leiden tot sancties. 

 Het certificatiemerk van CIBV moet grijs zijn. Er mag onder bepaalde omstandigheden en na 
toestemming van CIBV een andere kleur worden toegepast. 

 Het certificatiemerk van CIBV mag worden toegepast op brochures en ander materiaal dat direct 
gerelateerd is aan de producten of diensten die op het certificaat zijn vermeld. Het certificatiemerk 
kan worden gebruikt op briefpapier, website en voertuigen zolang het niet de certificatie impliceert 
van producten, personeel of diensten die niet door CIBV zijn gecertificeerd.  

 

Het certificatiemerk van CIBV bestaat uit het logo, met daaronder een aanduiding voor het type 

certificatie. Er zijn twee opties mogelijk: 

Optie 1: (meer geschikt voor lagere resoluties zoals 

websites, printers e.d.) 

Optie 2: (meer geschikt voor hoge resoluties zoals 

stickers, drukwerk e.d.) 

Bestaande uit:  

het logo 

de tekst “CIBV Gecertificeerd” 

[Type bedrijf/installatiesoort] 

Bestaande uit:  

het logo 

 [Type bedrijf/installatiesoort] 

Voorbeeld optie 1: 
 

 
CIBV Gecertificeerd 

 
Branddetectiebedrijf 

Brandmeldinstallatiebedrijf 
Brandmeldonderhoudsbedrijf 

Ontruimingsalarmbedrijf 
Ontruimingsalarminstallatiebedrijf 

Ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf 
REOB Onderhoudsbedrijf 

BORG Technisch Beveiligingsbedrijf 
BORG Alarminstallateur 

BORG Bouwkundig Beveiligingsbedrijf 
VBB-Leverancier 

VBB-Onderhoudsbedrijf 
Blusgasinstallatiebedrijf 

BRL 100 
Opsteller UPD 

Toeleverancier VBB-Systemen 
Leverancier Woningsprinklerinstallaties 

Voorbeeld optie 2: 
 

 
Branddetectiebedrijf 

Brandmeldinstallatiebedrijf 
Brandmeldonderhoudsbedrijf 

Ontruimingsalarmbedrijf 
Ontruimingsalarminstallatiebedrijf 

Ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf 
REOB Onderhoudsbedrijf 

BORG Technisch Beveiligingsbedrijf 
BORG Alarminstallateur 

BORG Bouwkundig Beveiligingsbedrijf 
VBB-Leverancier 

VBB-Onderhoudsbedrijf 
Blusgasinstallatiebedrijf  

BRL 100 
Opsteller UPD 

Toeleverancier VBB-Systemen 
Leverancier Woningsprinklerinstallaties 

 

 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Brandblussystemen_-_VBB/ccvreglement_certificatiemerken_17065_versie2-1.pdf

