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Secretariaat:  
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen  
Postbus 262  
2260 AG Leidschendam 
070-4190309 
jelle.attema@ecp.nl 
http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ 

Regelement Gebruik Logo’s 
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (hierna: Stichting) 
 
 
Artikel A - Logo’s 
 
1. Het logo van de Stichting bestaat in de volgende uitvoering als hieronder aangegeven: 
 

 
 
Het bovenstaande logo mag alleen door de Stichting worden gevoerd. 
 
2. Het logo van een deelnemer van de Stichting bestaat in de volgende uitvoering als hieronder 
aangegeven: 
 

 
 
Het bovenstaande logo mag alleen door een deelnemer van de Stichting worden gevoerd. Een 
deelnemer van de Stichting heeft per definitie minimaal één systeem met een Keurmerk (zie 
Deelnemersvoorwaarden). 
 
De deelnemer kan er ook voor kiezen om het volgende logo te voeren: 
 

 
 
3. Het logo van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem bestaat in de volgende uitvoering als 
hieronder aangegeven: 
 

 
 
Het bovenstaande logo mag alleen door een deelnemer van de Stichting worden gevoerd op een 
afrekensysteem welke voldoet aan de normatiek van de Stichting en waarvoor de betreffende 
deelnemer succesvol het self-assessment heeft doorlopen. Deelnemers dienen het logo op een 
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website te linken naar de website van de Stichting. Leveranciers van afrekensystemen mogen het 
bovenvermelde logo voeren in commerciële uitingen in combinatie met het afrekensysteem waarop 
het keurmerk rust. De keurmerkhouders staan op de website van de Stichting vermeld. 
 
4. Aspirant-deelnemers (zie Deelnemersvoorwaarden) van de Stichting die vermeld staan op de 
website van de Stichting kunnen deze  status op hun eigen website en in andere uitingen kenbaar 
maken door gebruik te maken van dit logo:  
 

 
 
5. Erkend resellers (zie Deelnemersvoorwaarden) kunnen door middel van dit logo kenbaar maken 
dat zij afrekensystemen met een Keurmerk in hun assortiment hebben:  
 

 
 
Artikel B - Voorwaarden 
 
1. Deelnemers en aspirant-deelnemers zijn gebonden aan de deelnemersvoorwaarden van de 
Stichting. In deze voorwaarden is een artikel 7 opgenomen over het gebruik van het logo. De 
deelnemersvoorwaarden prevaleren in geval van strijdigheden met het onderhavige reglement.  
 
2. Het zonder toestemming van de Stichting gebruik van de logo’s onder Artikel A wordt aangemerkt 
als auteursrechtinbreuk.  


