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Algemene voorwaarden gebruik logo “Dementievriendelijke uitvaartverzorger" 
Terravida is eigenaar van het volgende logo (hierna: het ‘logo’): 

 

 
Gebruik van het logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Terravida en 
onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Toestemming voor gebruik van het 
logo geldt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Categorieën 
De volgende categorieën van gebruik van het logo komen in aanmerking voor 
toestemming van Terravida 
(A) Gebruik van het logo in relatie tot de certificering door Terravida. 
(B) Gebruik van het logo door samenwerkende partners. 
 
(A) Gebruik logo in relatie tot certificering 
Terravida zet zich actief in voor Dementievriendelijke uitvaartzorg, certificeert 
uitvaartverzorgers in Nederland door middel van training, in samenwerking met onder 
andere Alzheimer Nederland, reikt het certificaat Dementievriendelijke uitvaartverzorger uit 
en bewaakt de geldigheid van certificaten. Voor het gebruik van het logo door getrainde 
uitvaartverzorgers gelden onderstaande voorwaarden. 

Voorwaarden  
Gebruik van het logo door uitvaartverzorgers is gebonden aan de volgende voorwaarden: 
1. het logo mag uitsluitend worden gebruikt na het volgen van de training van Terravida 

die leidt tot een certificaat Dementievriendelijke uitvaartverzorger. 
2. het logo wordt beschikbaar gesteld aan een gecertificeerde persoon en is niet 

overdraagbaar aan een persoon of organisatie. 
3. gecertificeerde personen wordt aanbevolen het logo te gebruiken in bijvoorbeeld e-

mail, op visitekaartje, persoonlijke webpagina’s, persoonlijke presentaties. 
4. gebruik van het logo is voorts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Terravida. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betreft toestemming 
alleen op gebruik van het logo in Nederland. 

5. het logo mag nooit ‘los’ worden gebruikt, maar moet altijd gecombineerd worden met 
een verwijzing naar de informatie op www.dementievriendelijkeuitvaartzorg.nl 

6. voor het gebruik van het logo wordt geen financiële vergoeding gevraagd; 
7. het verlenen van toestemming voor het gebruik van het logo betekent niet dat 

Terravida de inhoud en/of de activiteiten van de gebruiker van het logo onderschrijft. 

http://www.dementievriendelijkeuitvaartzorg.nl/
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8.  de toestemming voor het gebruik van het logo kan per onmiddellijke ingang worden 
ingetrokken indien: 
• het logo in strijd met deze voorwaarden wordt gebruikt; 
• het logo wordt gebruikt in combinatie met teksten die inhoudelijk onjuist zijn; 
• het gebruik van het logo strijdig is met de doelstellingen en het imago van 

Dementievriendelijke uitvaartzorg 
• de gebruiker van het logo naar het oordeel van Terravida niet voldoet 

aan de eisen van kwaliteit en imago die door het gebruik van het logo worden 
gesuggereerd. 

9. de rechten op het logo zijn voorbehouden aan Terravida. 
 
Aanvraagprocedure 
1. Toestemming voor het gebruik van het logo kan worden aangevraagd via post of e- 

mail. Een dergelijke aanvraag kan schriftelijk gericht worden aan Terravida, 
Terp 5, 1822 ED Alkmaar, of per e-mail aan: info@terravida.nl 

2. De aanvraag dient te worden voorzien van een duidelijk voorbeeld van de 
voorgenomen uiting, inclusief de gewenste locatie van het logo en de tekst die 
gebruikt zal worden. Het voorbeeld dient duidelijk leesbaar en in kleur te worden 
aangeleverd. 

3. Na ontvangst van de aanvraag zal Terravida binnen vijf werkdagen laten weten 
of de aanvraag (1) wordt goedgekeurd of (2) voor goedkeuring in aanmerking komt 
indien de door Terravida voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. In het 
laatste geval dient de gewijzigde aanvraag opnieuw aan Terravida toegestuurd 
te worden ter goedkeuring. 

4. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd en er toestemming voor het betreffende 
gebruik van het logo wordt verleend, zal het logo binnen vijf werkdagen worden 
toegestuurd. 

5. Voordat het logo daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, dient de definitieve versie 
van de uiting waarin het logo is verwerkt, aan Terravida te worden toegestuurd. Dit kan 
zowel per post als per e-mail. 

 
Logo 
Het logo mag alleen in onderstaande kleuren worden gebruikt. Het logo komt het best tot 
zijn recht op een witte ondergrond. 
Blauw: #333366 
Rood: #993333 
 
 
 
  

mailto:info@terravida.nl
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(B) Gebruik logo in relatie tot samenwerking met netwerkpartner 
Terravida hecht veel waarde aan inhoudelijke samenwerking met netwerkpartners. 
Het kan voorkomen dat het logo in dat kader wordt gebruik in een gezamenlijke uiting, 
bijvoorbeeld in uitgaven of op de website van de netwerkpartner. 
 
Voorwaarden 
Gebruik van het logo door netwerkpartners van Terravida is gebonden aan de 
volgende voorwaarden: 
1. het logo wordt duidelijk in relatie gebracht tot de inhoudelijke samenwerking tussen 

Terravida en de samenwerkende partner(s); 
2. gebruik van het logo is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Terravida. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betreft toestemming alleen 
op gebruik van het logo in Nederland; 

3. voor het gebruik van het logo wordt geen financiële vergoeding gevraagd; 
4. toestemming voor gebruik van het logo ziet alleen op de uitgave, het product of de 

uiting waarvoor de toestemming is aangevraagd en verleend. Voor iedere wijziging 
daarvan moet opnieuw toestemming worden gevraagd. 

5. de toestemming voor het gebruik van het logo geldt zolang er sprake is van een 
samenwerking tussen Terravida en de samenwerkende partner(s) ten aanzien 
van het gebied, product of uitgave waarop het logogebruik ziet. Na beëindiging van 
deze samenwerking dient het gebruik van het logo direct te worden gestaakt; 

6. de rechten op het logo zijn voorbehouden aan Terravida. 
 

Aanvraagprocedure 
1. Toestemming voor het gebruik van het logo kan worden aangevraagd via post of e- 

mail. Een dergelijke aanvraag kan schriftelijk gericht worden aan Terravida, Terp 5,  
1822 ED Alkmaar of per e-mail aan: info@terravida.nl 

2. De aanvraag dient te worden voorzien van een duidelijk voorbeeld van de uitgave, het 
product of de uiting, inclusief de gewenste locatie van het logo en de tekst die 
gebruikt zal worden. Het voorbeeld dient duidelijk leesbaar en in kleur te worden 
aangeleverd. 

3. Na ontvangst van de aanvraag zal Terravida zo spoedig mogelijk laten weten of 
de aanvraag wordt goedgekeurd. Na goedkeuring zal het logo zo spoedig mogelijk 
worden toegestuurd. 

4. Voordat het logo daadwerkelijk in gebruik wordt genomen, dient de definitieve versie 
van de uitgave, het product of de uiting waarin het logo is verwerkt, aan Terravida te 
worden toegestuurd. Dit kan zowel per post als per e-mail. 

 
Logo 
Het logo mag alleen in onderstaande PMS kleuren worden gebruikt. Het logo komt het 
best tot zijn recht op een witte ondergrond. 
Blauw: #333366 
Rood: #993333 


