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Reglement SMHV-logo                             
 

 

De Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) beheert het Centraal register van 

geregistreerde ondernemingen op basis van de eisen zoals vastgelegd in het Handboek SMHV. Voor 

de geregistreerde ondernemingen is een SMHV-logo beschikbaar. 

 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. De Stichting: de Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV), gevestigd te Tilburg; 

b. Certificatie-instelling (CI): geaccrediteerde instelling waarmee de Stichting een overeenkomst 

heeft gesloten; 

c. Register: het Centraal register van geregistreerde ondernemingen; 

d. Geregistreerde ondernemingen: ondernemingen die een inspectie op basis van het Handboek 

SMHV positief hebben doorstaan en die zijn ingeschreven in het register van de Stichting; 

e. Logo: het gedeponeerde SMHV-beeldmerk waarmee geregistreerde ondernemingen hun 

vermelding in het register aangeven. Bijlage 1 van dit reglement geeft een beschrijving van het 

logo. 

 

Logogebruik 

Artikel 2 

1.  De Stichting is enig eigenaar van de rechten op het gebruik van het logo. 

2.  Het logo van de Stichting mag alleen worden gevoerd door geregistreerde ondernemingen die in 

het register staan ingeschreven en die hiertoe een overeenkomst met de CI zijn aangegaan 

gedurende de periode dat ze in het register staan ingeschreven. Geregistreerde ondernemingen 

mogen het logo op geen enkele wijze in verbinding brengen met vestigingen die niet in het 

register staan ingeschreven. Geregistreerde ondernemingen zijn niet bevoegd het recht tot 

gebruik van het logo aan een derde over te dragen. 

3.  Geregistreerde ondernemingen zijn gehouden zich te onthouden van iedere onjuiste mededeling 

of uiting met betrekking tot het bezit of de inhoud van een door de Stichting verstrekt logo aan de 

geregistreerde ondernemingen of aan vestigingen daarvan. 

4.  De geregistreerde onderneming die gebruikmaken van het logo zijn gehouden niet af te wijken 

van het door de Stichting digitaal ter beschikking gestelde logo, in de originele kleuren. Het 

beeldmerk mag worden vergroot of verkleind. 

5.  Het logo mag alleen in de volgende gevallen door de geregistreerde onderneming worden 

gebruikt; op het briefpapier, op de website, in de e-mail handtekening en op bedrijfsvoertuigen. 

Het logo mag niet worden afgedrukt op visitekaartjes of andere producten van de geregistreerde 

onderneming en mag niet worden gebruikt op social media, met inbegrip van maar niet beperkt 

tot LinkedIn, Facebook en Twitter. Indien de geregistreerde onderneming het logo voor andere 

doeleinden wenst te gebruiken, dient hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming te worden 

verkregen van de Stichting (smhv@wispa.nl).  

6.  Geregistreerde ondernemingen zijn verplicht iedere inbreuk op het logo die hun ter kennis komt 

mede te delen aan de Stichting. 

 

mailto:smhv@wispa.nl
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Schorsing, royering en (tijdelijke) stopzetting registratie register 

Artikel 3 

1.  Indien conform de registratie van het register een onderneming is geschorst, geroyeerd of 

(tijdelijk) met zijn activiteiten is gestopt, dient de onderneming onmiddellijk te stoppen met het 

voeren op welke manier dan ook van het logo. 

2.  De onderneming, wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen 

recht op enige vergoeding van schade doordat materiaal voorzien van het logo niet meer mag 

worden gebruikt en/of moet worden aangepast. 

 

Waarschuwing/boete bij overtreding 

Artikel 4 

1.  Ingeval van overtreding van de bepaling 2.2 en 2.3 volgt een waarschuwing. Indien de 

overtreding niet binnen 2 weken na de gegeven waarschuwing is opgeheven, volgt er 

onherroepelijk en onmiddellijke stopzetting van de registratie, waarmee de artikelen 3.1 en 3.2 

van toepassing zijn. 

2.  Bij overtreding van de bepalingen 3.1 en 3.2 verbeurt de betreffende onderneming ten behoeve  

van de Stichting een onmiddellijk opvorderbare boete van € 500,-- voor elke dag dat de 

overtreding duurt, zonodig gevolgd door juridische maatregelen, waarbij stopzetting van de 

registratie tot de mogelijkheden behoort. 

 

Inwerkingtreding 

Artikel 5 

1.  Het bestuur van de Stichting is bevoegd dit reglement te wijzigen. 

2.  Dit reglement treedt in werking na vaststelling door het bestuur van de Stichting. 
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Bijlage 1: SMHV-logo 

 

Het logo bestaat uit een afbeelding met daarnaast de afkorting “SMHV” en daaronder voluit 

geschreven:  “Stichting Markering Houten Verpakkingen”. Het is niet toegestaan onderdelen van het 

logo afzonderlijk te gebruiken. 

 

Er zit een verloop in het logo. Hieronder staan voor zowel het logo in kleur als in zwart-wit de codes 

van het donkerste en het lichtste gedeelte: 

 

Logo in kleur 

 

- Donkerbruin: 

Donkerste gedeelte = R104 G60 B17 (#683C11) 

Lichtste gedeelte = R147 G96 B55 (#936037) 

- Lichtbruin: 

Donkerste gedeelte = R192 G150 B106 (#C0966A) 

Lichtste gedeelte = R255 G236 B204 (#FFECC) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Logo in zwart-wit 

 

Donkere letters: C=0 M=0 Y=0 K=80, R=87 G=87 B=86, #575756 

Lichte letters: C=0 Y=0 M=0 K=30, R=198 G=198 B=198 , #C6C6C6 

Letters Stichting Markering Houten Verpakkingen: C=0 M=0 Y=0 K=100, R=0 G=0 B=0, #000000 

 

 

 

 

 

 

 


