Logobeleid
1. Wie mogen het logo gebruiken
1.1 Het huidige Quidditch Nederland logo behoort gebruikt te worden als het officiële logo
van de organisatie.
1.2 Officiële teams die lid zijn van QNL mogen het logo gebruiken in situaties include, but
are not limited to, gebruik op kleding, op posters en ledenwervings flyers, en op team
websites. Officiële wedstrijdshirts van teams zijn verplicht het QNL logo op de
linkerschouder af te beelden, als ook te vinden in ons Jerseybeleid.
1.3 Teams die geen officieel lid zijn van QNL mogen het logo alleen gebruiken voor
ledenwervings doeleinden.
1.4 Externe organisaties mogen het logo gebruiken in situaties that include, but are not
limited to, gebruik op banners die quidditch adverteren op conventies, en op posters and
flyer voor QNL evenementen. QNL verzoekt partijen die op deze manier het logo willen
gebruiken een email sturen naar info@quidditchnederland.nl voor goedkeuring.

2. Hoe mag het logo gebruikt worden
2.1. Iedere reproductie van het logo moet het design in zijn geheel overnemen, dus
onveranderd in kleur, patroon, of vorm. De enige uitzondering hierop is wanneer het logo
wordt gereproduceerd in zwart-wit; dan mag de kleur worden omgezet in grijswaarden.
2.2. Het gebruikte logo moet altijd de meest recente, officiële versie van een logo zijn.
2.3. Wanneer een team een afgekeurde (bijv. verouderde) versie van het logo gebruikt op
haar uniform, zal het het team toegestaan zijn deze vorm van het logo te blijven gebruiken
op die vorm van haar uniform. Wanneer een nieuw uniform design wordt gecreëerd voor het
team, mag zij niet langer gebruik maken van het afgekeurde logo.
2.4. For use of the logo on any items except for official team jerseys, QNL must be contacted
prior to the production of said item(s), which can only be produced (and sold) upon approval
of the request.
2.5. Quidditch Nederland zal altijd de ultieme rechten behouden over het gebruik van haar
logo, en het recht hebben om eenieder rechtspersoon, inclusief officiële teams, te verzoeken
haar logo niet meer te gebruiken. In het algemeen zal dit alleen voorkomen in gevallen waar
de rechtspersoon het logo gebruikt op een manier die ongepast is of die idealen
vertegenwoordigen of steunen die in strijd zijn met de missie van QNL.
2.6.Rechtspersonen, inclusief teams and individuen, mogen het logo niet gebruiken om
zichzelf voor te doen als werknemers of vertegenwoordigers van Quidditch Nederland.

Om contact op te nemen met Quidditch Nederland voor logo-gerelateerde vragen of
goedkeuringsverzoeken kan een email worden gestuurd naar
contact@quidditchnederland.nl.
Uitzonderingen op dit beleid zijn op verzoek, op een individuele basis, mogelijk.

