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Wil u zelf graag een ontwerp maken voor uw nieuwe verantwoordelijkheidsteken dan moet aan 
onderstaande eisen worden voldaan. 

1. Aan welke eisen dient de aanvrager te voldoen 
De aanvrager dient in het bezit te zijn van een Kamer van Koophandel nummer. De enige 
uitzondering hierop geldt voor beeldend kunstenaars. Met een verklaring van het lidmaatschap van 
een kunstenaarsvereniging en een geldig uittreksel van het bevolkingsregister kan de aanvraag 
alsnog ingediend worden. 

2. Zelf een ontwerp maken 

2.1 Regelgeving 
• Het teken moet uniek zijn. 

• Het teken dient binnen een contour te worden geplaatst. 

• In het teken moeten letters en een onderscheidingsteken worden opgenomen. 

• De letters in het ontwerp staan centraal, het verantwoordelijkheidsteken is niet bedoeld als 
logo of statement. 

• De letters (initialen van verantwoordelijke ondernemer) moeten goed leesbaar en los van 
elkaar en van het contour staan, en nemen min. 60% van het oppervlak in. 

• Het onderscheidingsteken mag niet ten koste gaan van de duidelijkheid van de letters en 
mag geen plus, maal, punt of komma zijn. 

• De fabrikant of importeur dient bij de keuze van de initialen rekening te houden met de 
rechtsvorm van de onderneming (zie 2.2). 

 

2.2 Keuze van de initialen (afhankelijk van de rechtsvorm) 
De keuze van de initialen hangt af van de rechtsvorm van de ondernemer: 

• Eenmanszaak    : initialen van de eigenaar 

• Vennootschap onder firma  : initialen van één van de vennoten 

• Commanditaire vennootschap  : initialen van de beherend vennoot 

• Besloten/Naamloze vennootschap : (initialen) vennootschapsnaam 

• (Coöperatieve) Vereniging  : (initialen) verenigingsnaam 

• Stichting    : (initialen) stichtingsnaam 

• Kunstenaar    : initialen van de aanvrager 
 

2.3 Technische eisen 
Gebleken is dat lang niet alle ontwerpen geschikt zijn om als verantwoordelijkheidsteken af te slaan. 
Vaak wordt er onvoldoende rekening gehouden met de “verkleiningsfactor”. Met andere woorden: 
uw gemaakte ontwerp wordt als afdruk vele malen verkleind wat vaak negatieve gevolgen heeft voor 
de duidelijkheid en leesbaarheid van de stempel. 
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3. Bestandstype, resolutie en afmetingen 
Alleen bestanden met de volgende extensies worden goedgekeurd: 
• ai  (illustrator) 
• eps (illustrator) 
• psd (photoshop) 
• pdf 
• tiff  
 
Resolutie van ten minste 300 dpi 
Afmetingen van ten minste 5x5 cm 

5. Aanpassingen aan het ontwerp door Edelmetaal Waarborg 

Nederland 
Voldoet het ontwerp niet aan de in §1 t/m §4 gestelde eisen dan wordt deze aangepast door 
Edelmetaal Waarborg Nederland, dit gaat altijd in overleg. Voor eventuele aanpassingen kunnen 
extra kosten in rekening worden gebracht. 
 
Voorbeelden: 
 

  


