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Reglement logo gebruik ROBUUST/ Keten Duurzaam Rundvlees 
 

Algemeen 
Het gebruik van het KDR/ROBUUST logo betekent dat wordt voldaan aan alle eisen die door de Stichting 

KDR worden gesteld aan het houden van vleesrunderen en de afzet, distributie, verwerking en tracering 

van het rundvlees. De rechten van het KDR/ROBUUST logo berusten bij de Stichting KDR. 

 

Gebruik van het logo door aangesloten gecertificeerde bedrijven. 
1. Alleen de bij de Stichting KDR aangesloten gecertificeerde bedrijven mogen gebruik maken van het 

KDR/ROBUUST logo. 
2. Het KDR/ROBUUST logo mag door aangesloten en gecertificeerde bedrijven worden gebruikt voor 

uitingen waaronder eindverpakkingen, de website, visitekaartjes en promotie materiaal. 
3. Verzoeken voor de toepassing van het KDR/ROBUUST logo op eindverpakkingen, website, visitekaartjes 

en promotiemateriaal moeten voor goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting 
KDR.  

4. Door of namens het Bestuur van de Stichting KDR wordt het gebruik van het KDR/ROBUUST logo 
gecontroleerd bij aangeslotenen. Geconstateerde tekortkomingen moeten op last van het Bestuur van 
de Stichting KDR onmiddellijk worden gecorrigeerd. 
 

Gebruik van het logo door inspecterende Instellingen. 
1. Een inspecterende Instelling die een overeenkomst heeft met het Bestuur van de Stichting KDR mag 

gebruik maken van het KDR/ROBUUST logo. 
2. Het KDR/ROBUUST logo mag worden gebruikt op rapporten en inspectielijsten die worden afgegeven 

aan aangeslotenen. 
3. Het KDR/ROBUUST logo mag worden gebruikt op de website en promotie materiaal in combinatie met 

inspectie activiteiten voor de Stichting KDR. 
4. Verzoeken voor de toepassing van het KDR/ROBUUST logo door de inspecterende instelling moeten 

voor goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting KDR.  
5. Het KDR/ROBUUST logo mag niet kleiner worden afgebeeld dan het eigen logo van de inspecterende 

instelling en moet altijd samen met het eigen logo van de inspecterende Instelling worden afgebeeld. 
6. Door of namens het Bestuur van de Stichting KDR wordt het gebruik van het KDR/ROBUUST logo 

gecontroleerd bij de inspecterende Instellingen. 
Geconstateerde tekortkomingen moeten op last van het Bestuur van de Stichting KDR onmiddellijk 
worden gecorrigeerd. 

  



                                                                       

Mei 2015                                                  Versie 3.0                 Copyright Stichting Keten Duurzaam Rundvlees 

2 

 

Beschrijving van het KDR/ROBUUST logo 
1. Het logo dient exact over een te komen met de officiële digitale versie welke op verzoek wordt 

verstrekt door de secretaris van het bestuur van de Stichting KDR; 
2. Het logo mag alleen in kleur worden toegepast. 

 

Aanvragen van het KDR/ROBUUST logo 
1. Het bestuur van de Stichting KDR kan aanvullende eisen stellen aan het gebruik van het KDR/ROBUUST 

logo. 
2. Verzoeken voor het gebruik van het KDR/ROBUUST logo die afwijken dat voorschrift kunnen worden 

voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting KDR.  
3. De digitale logo bestanden kunnen worden aangevraagd via de secretaris van het Bestuur van de 

Stichting KDR via info@ketenduurzaamrundvlees.nl 
 


