VOOR: Producenten/importeurs van frisdranken en waters in PET
BETREFT: Voorschriften verplicht gebruik van statiegeldlogo op verpakkingen
VAN: Statiegeld Nederland
Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor het Nederlandse statiegeldsysteem van grote en kleine
PET-flessen van frisdranken en waters. Het nieuwe statiegeldsysteem is per 1 juli 2021 ingevoerd.
Het gebruik van het logo is verplicht op grote en kleine PET flessen, die belast zijn met statiegeld en zijn
geregistreerd in het statiegeldsysteem. Met het logo wordt voor consument en inzamelpunt herkenbaar of op
een verpakking al dan niet statiegeld zit.
Voor gebruik van het logo gelden onderstaande voorschriften:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het logo moet geplaatst worden op de fles (consumenten-eenheid), niet op omverpakkingen van
multipacks.
Onderdeel van het logo is de tekst ‘statiegeldfles’. Het gebruik hiervan is wettelijk voorgeschreven en
moet min. een hoogte hebben van 1,2 mm. (De separate vermelding van het woord ‘statiegeldfles’,
zoals gebruikt op bestaande grote PET-flessen met statiegeld kan hiermee worden verwijderd).
Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het logo.
De verhouding van het logo mogen niet worden gewijzigd.
De verhouding van het logo, in combinatie met de voorschreven minimale letterhoogte van 1,2 mm,
resulteren in een minimaal formaat van het logo van 1,2 cm2. Het staat de gebruiker vrij om het logo
in een groter formaat te gebruiken.
Het logo mag in alle gewenste kleuren worden afgedrukt, zowel diapositief als -negatief, zolang het
maar herkenbaar en leesbaar blijft en in de juiste verhouding.
Het logo wordt digitaal ter beschikking gesteld in de formaten .pdf, .ai en .eps en kan worden
opgevraagd via info@statiegeldnederland.nl. Vanaf medio september 2020 is het logo tevens te
downloaden via www.statiegeldnederland.nl.
De eigendoms- en auteursrechten van het logo berusten bij Statiegeld Nederland.

Alleen bij Statiegeld Nederland geregistreerde producenten/importeurs krijgen het recht het logo te gebruiken.
Nadere gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in de overeenkomst tussen producenten/importeurs en
Statiegeld Nederland.
Eventuele vragen kunt u stellen via info@statiegeldnederland.nl.

