
Eisen aan plaatsing van het FSC logo:

1.  Registratienummer Tuijtel: FSC® C007225

2.  Formaat: 
Portrait (staand)  min.17 mm breed
Landscape (liggend)  min.12 mm hoog

3.  Kleurvariaties logo: 
• Zwart negatief of positief
•  Groen Pantone 626C negatief of positief 

(81C, 33M, 78Y, 28K)
Uitzondering: productie met uitsluitend pms, dan de 
kleur met het meeste contrast gebruiken

4.  Wanneer er geen onbedrukte ruimte beschikbaar is 
mag de achtergrondkleur (mits effen) onder het logo 
doorlopen. Geen foto als achtergrond en zorg voor 
een leesbaar contrast door gebruik te maken van 
witte of zwarte tekst.

5.  Verhoudingen (lengte, breedte) mogen niet 
veranderd worden

6.  Witruimte rondom het logo minimaal de hoogte van 
het FSC wordmark

7.  Indien in toelichtende tekst FSC of Forest 
Stewardship Council: bij eerste gebruik ® plaatsen

Minimale verplichte elementen voor logo’s van minimale 
afmeting:

1. FSC + boompje

2. Labeltitel: mix of recycled

3. Producttype: papier

4. FSC keurmerk + licentiecode

Alle elementen moeten leesbaar zijn.

Minimale afmetingen voor een label met alle elementen:

Minimaal 17 mm. breed

Minimaal 12 mm. hoog 

Minimale afmeting met verplichte elementen:

Minimaal 9 mm. breed

Minimaal 6 mm. hoog

Grafi sche regels FSC-logo per 1-3-2018

volgens STD-50-001 v2-0

FSC logogebruik per 1-3-2018

Eisen aan plaatsing van het FSC logo:

1.  Registratienummer Tuijtel: FSC® C007225

2.  Formaat: 
Portrait (staand)  min.17 mm breed
Landscape (liggend)  min.12 mm hoog

3.  Kleur logo: zwart/wit of groen Pantone 626C 
(100C, 60M, 100Y, 20B)
Uitzondering: productie met uitsluitend pms, dan de 
kleur met het meeste contrast gebruiken

4.  Wanneer er geen onbedrukte ruimte beschikbaar is 
mag de achtergrondkleur onder het logo doorlopen, 
mits voldoende contrast, Geen foto op achtergrond

 en maak gebruik van witte of zwarte tekst.

5.  Verhoudingen (lengte, breedte) mogen niet 
veranderd worden

6.  Witruimte rondom het logo minimaal de hoogte van 
het FSC wordmark

7.  Indien in toelichtende tekst FSC of Forest 
Stewardship Council: bij eerste gebruik ® plaatsen

Minimale verplichte elementen:

1. FSC + boompje

2. Label: mix of recycled

3. Productgroep papier

4. FSC keurmerk + licentiecode

Minimale afmetingen voor een label met alle elementen

Minimaal 17 mm. breed

Minimaal 12 mm. hoog 

Minimale afmeting met verplichte elementen:

Minimaal 9 mm. breed

Minimaal 6 mm. hoog
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