
Om de kwaliteit van het logo te handhaven en richtlijnen te geven aan de gebruikers van het vernieuwde 
Milieukeur logo, zijn instructies ontwikkeld voor de toepassing. Milieukeur houders kunnen aan de hand 
hiervan bepalen welke versie van het logo zij gebruiken. Er zijn immers veel verschillende dragers waar het 
logo op geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld op zwarte of gekleurde ondergronden, op transparante 
verpakkingen en dergelijke. Deze folder geeft daar uitleg aan.

Instructies voor het gebruik van het 
vernieuwde Milieukeur logo

Varianten en maatvoering

Omdat het logo op zoveel verschillende dragers geplaatst kan 
worden, is er een logovariant ‘voor grotere toepassingen’ en 
een versie ‘voor kleine toepassingen’ uitgewerkt. 

Voor grotere toepassingen (vanaf 20 mm ø), zoals 
bijvoorbeeld op briefpapier of op een brandblusser gebruikt u 
het logo ‘voor grote toepassingen’. 
Voor afbeelding van het logo op bijvoorbeeld een bierflesje, 
of op een pen gebruikt u het logo ‘voor kleine toepassingen’. 
Deze versie werd speciaal ontwikkeld om alle kleinere 
grafische elementen van het logo goed te kunnen weergeven. 
Onder geen voorwaarde wordt het logo ‘voor kleine 
toepassingen’ op een groot formaat gebruikt.
 
Plaatsing
•  Wanneer het logo voor kleine toepassing gebruikt wordt 

altijd een vrije ruimte van 3 mm rondom het logo realiseren. 
•  Wanneer het logo voor grote toepassing gebruikt wordt, kan 

het logo geschaald in een begrenzingskader van minimaal 
26 mm worden geplaatst. Wat neerkomt op de minimale 
logo doorsnede van 20 mm. Wanneer het logo groter dan 
de minimale afmeting toegepast wordt, schaalt de vrije 
ruimte mee.  

Maatvoering logo ‘voor kleine toepassingen’ 
betreffende het begrenzingskader
• niet groter dan 20 mm en 
• niet kleiner dan 12 mm. Waarbij de standaard maat 15 tot 

20 mm is en met uitzondering voor kleine dragers 
 12 mm. Logo vullend plaatsen. 
 Gebruiker realiseert zelf een vrije ruimte van 3 mm.

Maatvoering logo ‘voor grote toepassingen’ 
betreffende het  begrenzingskader
• Het logo mag niet in een begrenzingskader van kleiner dan 

26 mm geplaatst worden. Dit zodat de ø van het logo en de 
vrije ruimte om het logo automatisch op de juiste minimale 
waarde staat en mee schaalt met het gebruiksformaat. 

Varianten en Kleurgebruik

Het logo is ontwikkeld in zes varianten om daarmee een zo 
breed mogelijke toepassing te realiseren. 

Het logo wordt bij voorkeur in de Full Color variant op een 
witte ondergrond en met een witte omgevingskleur gebruikt.

•  Full Color (CMYK)
•  Red  = Solid Pantone 1925 c
•  Blue  = Solid Pantone  Process Blue c
•  Green  = Solid Pantone 368 c
•  Black monotoon
•  White monotoon

Contrast: gebruiksvoorschriften kleurvarianten
Bij toepassing van de Full Color versie en de Solid Pantone en 
Black versies moet het logo voldoende contrasteren met de 
ondergrond. Bij een witte ondergrond is dit automatisch het 
geval. Bij getinte omgevingskleuren wordt het Full Color logo 
standaard met een witte logo-ondergrond en een witte outline 
om het logo geplaatst . 

Dit geldt ook voor de Solid Pantone kleuren (Red-Blue-Green) 
en Black monotoon wanneer er meerdere drukgangen zijn, 
of de drager wit van kleur is. Bij dit laatste kunnen de witte 
elementen van het logo worden uitgespaard. In andere 
gevallen (getinte omgevingskleur en 1 drukgang) kan een Solid 
Pantone of Black versie zonder wit geplaatst worden. Let op: 
de ondergrond moet dan wel contrasteren.

Bij de diapositieve versie van het logo (White monotoon) is 
een witte outline uiteraard niet relevant. 

Ook bij een transparant product kunt u alle zes de logo-
varianten toepassen, zolang deze maar voldoende 
contrasteren met de ondergrond. Bij toepassing op hout 
kan het logo ook worden ingebrand; gebruik hiervoor de 
Black Monotoon versie zonder wit.

In alle gevallen gelden de regels van maatvoering.

Toepassing van het registratie nummer 
certificatie instelling

Hier gelden dezelfde regels voor grote en kleine toepassingen. 
Afgebeeld: de varianten ‘voor grote toepassingen’ met het 
registratienummer.

Stalen

Full color

Solid Pantone 
1925 c

Solid Pantone 
Process Blue c

Solid Pantone 
368 c

Voorbeeld Solid Pantone met en zonder 
witte outline en wit vlak

Black monotoon Black monotoon 
op hout

White monotoon

‘Voor grote toepassingen’ (origineel)

‘Voor kleine toepassingen’ (aangepaste beeldelementen)

20 mm

Begrenzings-
kader 17 mm
(3 mm vrije
ruimte
handmatig
gerealiseerd)

Begrenzingskader van 36 mm
(Vrije ruimte en ø logo schaalt 
automatisch mee)

Begrenzingskader
van 50 mm
(Vrije ruimte en ø logo 
schaalt automatisch 
mee)

12 mm

Logo’s voor grote toepassingen en kleine toepassingen 
met vrije ruimte. Met registratienummer (in alle kleurvarianten)

Solid Pantone 
1925 c
C  0 R  220
M  97 G  4
Y  46 B  81
K  0

Solid Pantone 
Process Blue c
C  100 R  0
M  13 G  136
Y  1 B  206
K  2

Solid Pantone 
368 c
C  70 R 105
M  0 G 190
Y  100 B  40
K  0


