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Het verkrijgen van de SEMH-erkenning betekent dat  een bedrijf  bevoegd is de naam en 
het logo van de SEMH te gebruiken. De erkenningsvoorwaarden zijn terug te vinden in 
het erkenningsreglement. Als bewijs van erkenning door de SEMH wordt het 
'erkenningscertificaat' afgegeven waarop, naast de naam en het adres van het erkende 
bedrijf cq de vestiging, ook de naam en het bijbehorend SEMH-logo staan  vermeld.  
De naam en logo vormen een onlosmakelijk onderdeel van de erkenning respectievelijk 
het zijn erkend als erkend leverancier door de SEMH. 
De specifieke voorwaarden die gelden voor het gebruik en het voeren van de naam en/of 
het het logo treft u hierna aan. 
 
1.Voorwaarden 
Een erkend bedrijf mag de SEMH-naam en/of logo alleen gebruiken of voeren als het 
beschikt over een geldig, origineel erkenningscertificaat.  
Als een bedrijf één of meer vestigingen heeft waarvoor geen afzonderlijk 
erkenningscertificaat is afgegeven, is het bij of voor die vestiging of vestigingen niet 
toegestaan de SEMH-naam en/of logo te gebruiken of te voeren. Uit de 
bedrijfsinformatie zal steeds duidelijk moeten blijken op welke verstrekking van 
medische hulpmiddelen en welke vestiging of vestigingen van het bedrijf de SEMH-
erkenning van toepassing is.  
 
Het SEMH logo kan en mag nooit  in verband worden gebracht met de erkenning van 
een individuele persoon of een bepaalde vorm van dienstverlening aangezien slechts 
bedrijven die zich bezig houden met benoemde medische verstrekkingen door de SEMH 
kunnen worden erkend. Daarnaast mag het SEMH-logo niet worden gebruikt op 
persoonlijke visitekaartjes, tenzij dit wordt afgegeven door of namens een erkend  bedrijf 
en de daarop genoemde persoon in een bepaalde functie bij dit erkend bedrijf werkzaam 
is.  
 
2. Het toepassen van het logo in de praktijk 
Een erkend bedrijf mag gebruik maken  van de SEMH-naam en/of logo op bijvoorbeeld 
reclameuitingen, briefpapier of websites. Met name voor websites kan een kopie van het 
geldige erkenningscertificaat worden gebruikt of het SEMH logo worden getoond.  
In alle gevallen moet het steeds volledig duidelijk zijn dat de erkenning uitsluitend 
betrekking heeft op het erkende bedrijf of de vestiging waarvoor een 
erkenningscertificaat is afgegeven. 
 
3. Kleurgebruik en toegestane afmetingen 
Het SEMH logo mag alleen worden getoond in de standaardomvang en - ontwerp. Zie 
onderstaand voorbeeld. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat van de 
SEMH. Het SEMH logo dat u ontvangt mag niet worden vergroot maar mag wel worden 
verkleind tot het aangegeven minimum. Het SEMH logo mag tevens niet groter getoond 
worden dan het eigen logo van de dienstverlener. 
 
 



 
Het SEMH logo mag enkel worden gereproduceerd in ‘full colour’, met inachtneming van 
de witruimte (zie onderstaand voorbeeld). Er dient een correcte keuze te worden 
gemaakt van het logo conform het overeenkomstig certificaat. 
 
Het SEMH logo mag alleen staande worden gereproduceerd (zoals hierboven 
weergegeven). Kantelen of, spiegelen van het SEMH logo of delen daarvan, dan wel het 
verwisselen van kleuren is niet toegestaan. 
 
Het logo dient altijd uitsluitend in zijn geheel te worden gereproduceerd.  
 
Voor een visueel overzicht van het gebruik van het logo, zie onder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwaarden voor gebruik naam en logo SEMH 

Aangeleverd formaat
Het aangeleverde logo heeft een 
maximale hoogte van 10,5 cm bij 
een breedte van 6,25 cm. 

Inclusief witruimte is het logo 10 cm 
breed en 13,3 centimeter hoog. 

De witruimte is de vrije ruimte die 
dient te worden aangehouden rond-
om het logo.
Deze witruimte schaalt mee wanneer 
u het logo verkleint.

Minimale grootte
Het logo mag verkleind worden tot 
een minimale grootte van 18 mm 
hoog. Het logo wordt dan 11 mm 
breed.

De totale afbeelding (logo en bijbe-
horende witruimte) is dan 17 mm 
breed en 23 mm hoog.
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Uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd

Juist Onjuist

Niet gekanteld of gespiegeld

OnjuistOnjuist

Enkel in de originele kleuren*

OnjuistOnjuist

Uitsluitend als staand logo

Juist Onjuist

* Heeft u echter een duidelijk aanwijsbare reden om het logo in een andere kleur weer te geven dan zoals hier beschreven, neem dan contact    
   met ons op. Wij kunnen uw verzoek behandelen en u eventueel een aangepast logo sturen. Eigen aanpassingen zijn niet toegestaan.

 


