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Wat mag niet?

• Door de plaats van het label de suggestie wekken 
dat het label onderdeel is van andere informatie 
(bijvoorbeeld milieuclaims) die niet aan  
FSC gerelateerd is;

• Het label in een kader zetten;
• De kleur van het label veranderen (in uitzonderlijke 

gevallen kan door de certificeerder toestemming 
worden verleend voor afwijkend kleurgebruik, zie 
ook ‘afwijkend kleurgebruik’);

• Meer dan twee kleuren gebruiken voor het label;
• Het lettertype in het label veranderen;
• Het label of logo draaien (roteren);
• Het label of logo combineren met het eigen merk 

van de gebruiker, op zo’n manier dat associatie 
met FSC gesuggereerd wordt of waardoor overlap 
met het FSC-label ontstaat;

• Het label of logo op een achtergrond plaatsen met 
een bepaald patroon.

 
 

Afwijkend kleurgebruik

Als in het drukproces niet de standaard kleuren van 
het FSC-label worden gebruikt, dan mag het FSC-label 
worden afgedrukt in de donkerste kleur die beschikbaar 
is op een effen achtergrond, waarbij voor voldoende 
contrast gezorgd dient te worden. 

Wanneer het technisch niet mogelijk is om een witruimte 
te creëren t.b.v. het FSC-label, mag het label geprodu-
ceerd worden in zwart of wit op een achtergrond met 
voldoende contrast.  
Onze accountmanagers kunnen u van advies voorzien 
m.b.t. het contrast. De uiteindelijke beoordeling, of er al 
dan niet voor voldoende contrast is gezorgd, voeren wij 
echter niet zelf uit. Deze controle wordt uitgevoerd door 
de certificeerder. Het kan voorkomen dat deze beoor-
deling afwijkt van het uitgebrachte advies van onze 
accountmanagers.

Voorbeeld afwijkende kleur:

25 mm  35 mm  35 mm25 mm 370 mm

258 m
m

  35 m
m

260 m
m

85 m
m

Perforatieverhouding: B
ij ZIJVO

U
W

 
Perforatielijn 2 m

m
 - Tussenruim

te 2 m
m

! 

Perforatieverhouding
bij TEA

R
STR

IP:
Perforatielijn 2 m

m
Tussenruim

te 1 m
m

! 

G
rijperw

it 13 m
m

 van vooraanleg tot aan eerste m
es t.b.v. BO

BST  
A

A
N

LEG

B
oxLop 

260 x 370 x 35 m
m

Buitendruk 
520 x 720 m

m
=  stanslijn
=  rillijn
=  perforatie

Voorbeeld voldoende contrast:

Alle logo’s staan met de 
minimale afmetingen op  
onze website: 

www.andidruk.nl

Tot slot: alle nieuwe plaatsingen van het logo dienen 
altijd door de certificeerder goedgekeurd te worden!
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Standaard label (staand)
 
1. Minimum afmetingen: minimaal 17 mm breed 

hoogte is afhankelijk van het type label, te weten:  
100%, Mixed Sources of Recycled;

2. Witruimte rond het label van minimaal eenmaal de 
hoogte van de letters FSC in het logo (2.3 mm);

3. Vorm: aan de vorm en opmaak van het standaard 
label mag niets veranderd worden;

4. Kleur: zwart/wit of groen (Pantone 626C),  
beide in dia-positief of dia-negatief.

Punt 1 en 2 samen, mogen alleen in z’n geheel in  
verhouding vergroot worden!!

Voorbeelden:

Standaard label (liggend)

1. Minimum afmetingen: minimaal 12 mm hoog
breedte is afhankelijk van het type label, te weten: 
100%, Mixed Sources of Recycled; 

2. Witruimte rond het label van minimaal eenmaal de 
hoogte van de letters FSC in het logo (1.8 mm);

3. Vorm: aan de vorm en opmaak van het standaard 
label mag niets veranderd worden;

4. Kleur: zwart/wit of groen (Pantone 626C), beide in 
dia-positief en dia-negatief.

Punt 1 en 2 samen, mogen alleen in z’n geheel in  
verhouding vergroot worden!!

Voorbeelden:

Mini-label (staand/liggend)

Wanneer er niet voldoende ruimte is om het volledige 
label toe te passen, kan in uitzonderlijke gevallen het 
zogenaamde mini-label worden gebruikt. 

Voor het gebruik van het mini-label moet altijd 
toestemming worden gevraagd bij de certificeerder.  
Wanneer het afgewerkt formaat van het eindproduct 
A5 of kleiner is, mag het mini-label altijd worden 
toegepast.

Voor het mini-label gelden de volgende  
minimale afmetingen:
• staand 11 mm breed en 15 mm hoog;
• liggend 8 mm hoog en 19 mm breed.
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