Reglement gebruik VECOZO-logo door externe partijen, november 2018
Logo: woord- en beeldmerk
Het logo van VECOZO bestaat uit een woord- en
beeldmerk. Het formaat van het logo is niet aan
afmetingen gebonden. Het beeldmerk en het woordmerk
mogen niet los van elkaar worden gebruikt.

Logo: kleuren
Het logo wordt alleen gebruikt in kleur op een witte
achtergrond. Indien in uitzonderlijke gevallen kleur niet
mogelijk is, bijvoorbeeld op een donker gekleurde achtergrond, mag het logo in wit gebruikt worden.
De witte logo variant is op te vragen bij de afdeling Communicatie van VECOZO: communicatie@vecozo.nl
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Gebruik
Het gebruik van het logo is voorbehouden aan partijen waarmee VECOZO een aansluitovereenkomst heeft
afgesloten. Het logo mag door de bij VECOZO aangesloten partij enkel worden ingezet om te duiden dat
deze partij gebruik maakt van VECOZO-diensten.
Softwarepartijen mogen op hun website aantonen welke VECOZO-diensten onderdeel uitmaken van hun
dienstverlening. De softwarepartij is daarbij gerechtigd de naam en het logo van VECOZO of de specifieke
dienst te gebruiken.
Voor gebruik door overige partijen en/of in andere situaties wordt verzocht vooraf contact op te nemen
met de afdeling communicatie via communicatie@vecozo.nl
Bij digitaal gebruik dient het logo aanklikbaar te zijn, om de gebruiker direct door te linken naar de website
van VECOZO: www.vecozo.nl

Einde gebruik
Zodra de aansluitovereenkomst tussen VECOZO en de betreffende partij eindigt, dient deze partij het
gebruik van het logo te beëindigen.

Oneigenlijk gebruik
Het is niet toegestaan teksten, beeldmateriaal, logo’s en/of de naam van VECOZO te gebruiken voor eigen
(zakelijke) doeleinden, voor zover dit niet nodig is voor het gebruik van de VECOZO-dienst dan wel het
gebruik door zorgaanbieders die klant zijn van softwarepartijen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming
aan VECOZO is gevraagd en gekregen.

