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 1. Anvendelsesområde 

 

1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der er akkrediteret af DANAK.  

 

1.2 Akkrediteringsbestemmelsen indeholder en beskrivelse af DANAKs akkrediteringsmærke og regler om ak-

krediterede virksomheders brug af akkrediteringsmærket, herunder om pligten til at anvende akkrediteringsmær-

ket ved rapportering af akkrediterede ydelser. 

 

1.3 Desuden indeholder akkrediteringsbestemmelsen regler om henvisning til EA MLA-aftalen for akkrediterede 

ydelser, der er omfattet af denne aftale samt om brug af ILAC-mærket henholdsvis IAF-mærket sammen med 

DANAKs akkrediteringsmærke.  

 

2. DANAKs akkrediteringsmærke  

 

2.1 DANAKs akkrediteringsmærke består af DANAKs logo (kongekrone + DANAK) samt virksomhedens ak-

krediteringstype og registreringsnummer hos DANAK. Logoet er et registreret varemærke nr. FR 1993 00027, 

jf. Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister. 

 

2.2 DANAK anvender følgende forkortelser for akkrediteringstyper: 

1) TEST: Prøvning (ISO/IEC 17025); 

2) CAL: Kalibrering (ISO/IEC 17025); 

3) EXAM: Medicinsk undersøgelse (ISO 15189); 

4) PT: Udbud af præstationsprøvning (ISO/IEC 17043) 

5) RM: produktion af referencematerialer (ISO 17034) 

6) SYSTEM: Ledelsessystemer (ISO/IEC 17021-1); 

7) PERSON: Personcertificering (ISO/IEC 17024); 

8) PROD: Produktcertificering (ISO/IEC 17065); 

9) INSP: Inspektionsorganer (ISO/IEC 17020); 

10) DK-V: Miljøverifikation (EMAS); 

11) GHG: CO2-verifikation (ISO 14065). 

 

2.3 Ved udstedelse af akkreditering til en virksomhed fastlægger DANAK, det specifikke akkrediteringsområde 

inden for akkrediteringstypen, som akkrediteringen omfatter, og virksomheden tildeles et registreringsnummer 

hos DANAK. 

 

2.42.3 Såfremt en virksomhed er akkrediteret til to eller flere akkrediteringstyper, skal akkrediteringsmærket for 

den type, som den akkrediterede ydelse vedrører, anvendes. 

 

2.54 DANAKs akkrediteringsmærke er vist i bilag 1 og skal anvendes i de viste farver eller i en ensfarvet gengi-

velse. Akkrediteringsmærket skal anvendes i den viste størrelse eller i en anden mindre eller større version, hvor 

størrelsesforholdet mellem elementerne i mærket er fastholdt, og hvor teksten er læsbar. I bilag 1 angiver YYYY 

akkrediteringstypen anført i pkt. 2.2 og XXXX angiver registreringsnummeret. Ved akkreditering sender 

DANAK elektroniske versioner af akkrediteringsmærket til virksomheden.  
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2.65 I stedet for DANAKs akkrediteringsmærke kan akkrediterede virksomheder henvise til deres akkreditering 

ved at anvende følgende tekst på akkrediterede rapporter og certifikater: ”Akkrediteret af DANAK under regi-

streringsnummer xxxx til” henholdsvis  

1) ”prøvning”,  

2) ”kalibrering”,  

3) ”medicinsk undersøgelse”, 

4) ”udbud af præstationsprøvning” 

5) ”produktion af referencematerialer” 

6) ”certificering af ledelsessystemer”,  

7) ”certificering af personer”,  

8) ”certificering af produkter”,  

9) ”inspektion”, 

10) ”miljøverifikation” (der tilføjes ”DK-V” foran registreringsnummeret) eller 

11) ”CO2-verifikation”;  

 

eller ”Accredited by DANAK under registration number xxxx to” henholdsvis  

1) ”testing”,  

2) ”calibration”,  

3) ”medical examination”, 

4) ”proficiency testing” 

5) ”production of reference materials”  

6) ”certification of management systems”,  

7) ”certification of personnel”,  

8) ”certification of products”,  

9) ”inspection”,  

10) ”EMAS verification” (der tilføjes ”DK-V” foran registreringsnummeret) eller 

11) ”GHG verification”. 

 

Andre sprog kan anvendes efter forudgående aftale med DANAK.  

 

2.76 Reglerne for brug af DANAKs akkrediteringsmærke gælder også ved henvisning til akkreditering, jf. pkt. 

2.65. 

 

3. Anvendelse af DANAKs akkrediteringsmærke m.v. 
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3.1 Anvendelse af akkrediteringsmærket på rapporter og certifikater eller henvisning til akkreditering, jf. pkt. 

2.6, er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-

akkreditering. 

 

3.2 DANAKs akkrediteringsmærke skal anvendes i kombination med den akkrediterede virksomheds eget logo 

og navn og må ikke være mere fremtrædende end disse.  

 

3.3 Når den akkrediterede virksomheds logo og navn eller andre oplysninger om virksomheden anvendes i kom-

bination med DANAKs akkrediteringsmærke, må det ikke kunne lede til misforståelse af, hvem der er akkredite-

ret og dermed dækket af virksomhedens registreringsnummer hos DANAK, eller hvad akkrediteringen omfatter. 

 

3.4 Når akkrediterede ydelser rapporteres til rekvirenten, må DANAKs akkrediteringsmærke ikke anvendes på 

en sådan måde, at det giver indtryk af, at DANAK har udstedt rapporten, certifikatet, attesten eller har godkendt 

det system, det produkt eller den ydelse m.v., som dokumentet omfatter. 

 

3.5 DANAKs akkrediteringsmærke skal anvendes på certifikater for de typer akkreditering, hvor der udstedes 

certifikater. For andre typer akkreditering skal mærket anvendes på de dokumenter, der angiver, at ydelsen er 

omfattet af akkreditering (fx prøvnings- og inspektionsrapporter). I stedet for akkrediteringsmærke kan der hen-

vises til akkreditering, jf. pkt. 2.6 i en tekst sammen med virksomhedens logo og/eller navn. 

 

3.6 Særlige forhold kan danne grundlag for at fravige kravet i pkt. 3.5. Årsagen kan være, at rekvirenten skriftligt 

har frabedt sig angivelse af mærke / henvisning til akkrediteringen eller at det vil være meget uhensigtsmæssigt 

at anføre mærke eller tekst med henvisning til akkreditering. Fravigelse af kravet skal meddeles til DANAK, og 

det skal i kontrakt med kunde eller på anden vis tydeligt fremgå hvilke ydelser, der udføres akkrediterede.  

 

3.7 Rapporter eller certifikater omfattet af pkt. 3.6 skal behandles og registreres af den akkrediterede virksomhed 

som akkrediterede ydelser.  

 

3.83.8 Akkrediterede virksomheder må kun anvende DANAKs akkrediteringsmærke inden for de områder, de er 

akkrediteret til og det skal fremgå af ledelsessystemet, hvordan kravene i denne AB sikres opfyldt. 

 

3.9 Det er ikke tilladt at anvende akkrediteringsmærket på rapporter, certifikater eller andre af virksomhedens 

udsendte dokumenter, hvis ingen af overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne nævnt i dokumenterne er udført 

under virksomhedens akkreditering.  

 

3.10 Hvis rapporter eller certifikater, hvor DANAKs akkrediteringsmærke er anvendt, indeholder resultater af 

overensstemmelsesaktiviteter, der ikke er udført under virksomhedens akkreditering, skal det tydeligt fremgå for 

de rapporterede resultater. Resultater, vurderinger og andre beskrivelser af akkrediterede og ikke-akkrediterede 

overensstemmelsesaktiviteter skal være tydeligt adskilt, således at der ikke skabes tvivl om, hvilke overensstem-

melsesaktiviteter der er udført under akkrediteringen. 

 

3.11 DANAKs akkrediteringsmærke kan ud over anvendelsen på akkrediterede rapporter og certifikater for ak-

krediterede ydelser også anvendes af akkrediterede virksomheder på andre dokumenter i tilknytning til akkredi-

teringen, f.eks. brevpapir, tilbud om akkrediterede ydelser, informations- og annoncemateriale, web-sider, e-mail 

m.v. DANAKs akkrediteringsmærke må  ikke anvendes på visitkort. 

 

3.912 Hvis DANAKs akkrediteringsmærke anvendes på andet materiale end akkrediterede rapporter og certifi-

kater, jf. pkt. 3.810, skal det fremgå, hvilke ydelser der er omfattet af virksomhedens akkreditering.  
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3.103.13 Hvis en virksomhed har flere adresser, hvor en eller flere ikke er omfattet af akkrediteringen, er det kun 

tilladt at anvende akkrediteringsmærket for de akkrediterede adresser. Når der udsendes fælles dokumenter, skal 

der tæt på akkrediteringsmærket være anført en henvisning til oplysning om hvilke adresser, der er omfattet af 

akkreditering. Fx: Oversigt over adresser og akkrediteringsområder for disse kan oplyses ved forespørgsel.  

 

3.14 Har den akkrediterede virksomhed flere DANAK-akkrediteringer, kan brevpapir og andet materiale, der har 

fælles karakter for alle akkrediteringerne, forsynes med DANAKs akkrediteringsmærke, eventuelt med beskri-

velse af den akkrediterede ydelse for hvert registreringsnummer. Akkrediteringsmærket, skal indeholde alle ak-

krediteringsområder og registreringsnumre, jf. beskrivelsen i afsnit 2. 

 

3.1115 Ansøgere om akkreditering må ikke anvende DANAKs akkrediteringsmærke.  

 

3.12 Akkrediterede virksomheder må kun anvende DANAKs akkrediteringsmærke inden for de områder, de er 

akkrediteret til og det skal fremgå af ledelsessystemet, hvordan kravene i denne AB sikres opfyldt. 

 

3.133.16 DANAKs akkrediteringsmærke må ikke placeres på produkter eller emner, med undtagelse af mærka-

ter for udført kalibrering, udført inspektion eller på referencemateriale under DANAK-akkreditering.  

 

3.1417 Et kalibreringsmærkat må jf. pkt. 3.3 og 3.4 ikke give indtryk af, at DANAK har godkendt eller kalibreret 

emnet. Et mærkat med DANAKs akkrediteringsmærke vil desuden normalt indeholde følgende oplysninger: 

- laboratoriets navn; 

- identifikation af udstyret, som mærkatet vedrører 

- dato for kalibreringens udførelse; 

- identifikation af tilhørende kalibreringscertifikat. 

 

3.1518 Et referencematerialemærkat må jf. pkt. 3.3 og 3.4 ikke give indtryk af at DANAK har godkendt eller 

produceret referencematerialet. Mærkatet med DANAKs akkrediteringsmærke vil udover den information, som 

kræves i ISO 17034, normalt indeholde følgende oplysninger: 

- referencematerialeproducentens navn; 

- identifikation af tilhørende certifikat for referencematerialet. 

 

3.1619 Et inspektionsmærkat må jf. pkt. 3.3 og 3.4 ikke give indtryk af at DANAK har godkendt eller inspiceret 

emnet. Mærkatet med DANAKs akkrediteringsmærke skal tydeligt indikere, at emnet er blevet inspiceret og vil 

desuden normalt indeholde følgende oplysninger: 

- inspektionsorganets navn; 

- identifikation af udstyret, som inspektionen vedrører; 

- dato for inspektionens udførelse; 

- identifikation af tilhørende inspektionsrapport. 

  

3.1720 Akkrediterede virksomheder må ikke videregive retten til at anvende DANAKs akkrediteringsmærke til 

andre, herunder brugere af akkrediterede ydelser og skal informere disse om dette. 

 

3.1821 Al anvendelse af DANAKs akkrediteringsmærke skal omgående ophøre, når akkrediteringen er ophørt.  

 

3.19 Ved suspendering af en akkreditering træffer DANAK beslutning om virksomhedens muligheder for fortsat 

at henvise til DANAK-akkrediteringen, herunder om eventuel tilbagekaldelse af allerede udstedte akkrediterede 

rapporter og certifikater. 
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3.22 Ved suspendering af en akkreditering eller dele heraf skal virksomheden for de aktiviteter, der er omfattet af 

suspenderingen straks ophøre med at udstede nye certifikater med DANAKs mærke for de typer akkreditering, 

hvor der udstedes certifikater.. For andre typer akkreditering skal virksomheden for de aktiviteter, der er omfattet 

af suspenderingen straks ophøre med at udstede dokumenter med DANAKs mærke, der angiver at ydelsen er 

omfattet af akkreditering (fx prøvnings- og inspektionsrapporter). 

 

3.2023 Akkrediterede virksomheder må ikke henvise til deres DANAK-akkreditering på en måde, der kan være 

misvisende i forhold til det område, som akkrediteringen dækker eller anvende DANAKs akkrediteringsmærke 

på en misvisende måde.  

 

3.2124 Akkrediterede virksomheder skal informere DANAK om ethvert misbrug af DANAKs akkrediterings-

mærke eller DANAKs logo, der observeres. 

 

4. Henvisning til EA MLA-aftalen 

 

4.1 På akkrediteringsdokumenter udstedt til akkrediterede virksomheder vil det fremgå, at DANAK er medlem 

af EA MLA, hvilket tilkendegiver, at DANAK er medunderskriver af den multilaterale aftale indgået mellem 

medlemmer af European co-operation for Accreditation (EA). Såfremt der er dele af det givne akkrediteringsom-

råde, der ikke er omfattet af EA MLA-aftalen, vil dette være anført på akkrediteringsdokumentet. Hvis akkredi-

teringsområdet ikke indeholder områder omfattet af EA MLA vil der dog ikke være henvisninger til EA MLA. 

 

Når et akkrediteringsområde er omfattet af EA MLA-aftalen vil nationale myndigheder i EU-medlemslandene i 

henhold til artikel 11 i Forordning No 765/2008 have pligt til at anerkende rapporter og certifikater udstedt af 

den akkrediterede virksomhed. 

 

4.2 Akkrediterede virksomheder kan anføre ”Medlem af EA MLA” i kombination med DANAKs akkredite-

ringsmærke (se bilag 1) ved rapportering af ydelser, jf. pkt. 3.1, som er udført under virksomhedens DANAK-

akkreditering, og som er omfattet af EA MLA-aftalen jfr. angivelsen på akkrediteringsdokumentet.  Ved angi-

velse af denne erklæring på rapporter og certifikater skal disse desuden indeholde en forklarende tekst, som 

DANAK har godkendt.  Teksten kan f.eks. være ”DANAK er medunderskriver af EA MLA-aftalen for YYYY, 

og denne ydelse er omfattet af aftalen om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater”, hvor der for 

YYYY indsættes den relevante type fra pkt. 2.2. 

 

Tilsvarende kan der på engelsk anføres ”Member of EA MLA” i kombination med DANAKs akkrediterings-

mærke og den forklarende tekst kan være ”DANAK is signatory to the EA MLA agreement on YYYY, and this 

service is comprised by the agreement on mutual recognition of reports and certificates” hvor der for YYYY ind-

sættes den relevante type fra pkt.  2.2.  

 

5. ILAC-mærket og anvendelse af det kombinerede ILAC-mærke 

 

5.1 Akkrediterede laboratorier og inspektionsorganer kan anvende ILAC-mærket sammen med DANAKs akkre-

diteringsmærke for akkrediteringsområder, der er omfattet af DANAKs ILAC MRA-aftale. 

 

5.2 ILAC-mærket og DANAKs akkrediteringsmærke betegnes herefter som det ”kombinerede ILAC-mærke”. 

 

5.3 Det kombinerede ILAC-mærke er vist i bilag 2 og skal anvendes i de viste farver eller i en sort eller hvid 

gengivelse. Det kombinerede ILAC-mærke skal anvendes i den viste størrelse eller i en anden mindre eller større 

version, hvor størrelsesforholdet mellem elementerne i mærket er fastholdt. 
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5.4 Anvendelse af det kombinerede ILAC-mærke på rapporter og certifikater er dokumentation for, at ydelsen er 

udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering, og at virksomheden er akkredi-

teret af et akkrediteringsorgan – DANAK – som har underskrevet den internationale aftale om gensidig anerken-

delse af akkrediterede rapporter og certifikater (ILAC MRA-aftalen).  

 

5.5 En oversigt, over hvilke akkrediterede ydelser, det kombinerede ILAC mærke kan anvendes for, findes på 

DANAKs hjemmeside. 

 

5.6 Det kombinerede ILAC-mærke kan anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke ved rapportering af 

akkrediterede ydelser, jf. pkt. 3.4 – 3.6, eller på andre dokumenter, jf. pkt. 3.9 – 3.10. 

 

5.7 Hvis det kombinerede ILAC mærke anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke, finder reglerne i 

pkt. 2.5, pkt. 3.1 – 3.3 og pkt. 3.11 – 3.15 om brugen af DANAKs akkrediteringsmærke anvendelse for brugen af 

det kombinerede ILAC-mærke. 

 

5.8 DANAK kan kun tillade akkrediterede laboratorier og inspektionsorganer at anvende det kombinerede ILAC 

mærke efter reglerne i denne akkrediteringsbestemmelse, hvis det akkrediterede laboratorie eller inspektionsor-

gan er etableret som en juridisk enhed i Danmark eller i et andet land, hvor ILAC-mærket er registreret eller un-

der registrering. DANAK kan oplyse om i hvilke lande ILAC-mærket er registreret eller under registrering.  

 

6. IAF-mærket og anvendelse af det kombinerede IAF-mærke 

 

6.1 Akkrediterede virksomheder kan indgå en skriftlig aftale med DANAK om brug af IAF-mærket sammen 

med DANAKs akkrediteringsmærke for akkrediteringsområder, der er omfattet af DANAKs IAF MLA-aftale. 

 

6.2 IAF-mærket og DANAKs akkrediteringsmærke betegnes herefter som det ”kombinerede IAF-mærke”. 

 

6.3 Det kombinerede IAF-mærke er vist i bilag 3 og skal anvendes i de viste farver eller i sort og hvid. Det kom-

binerede IAF-mærke skal anvendes i den viste størrelse eller i en anden mindre eller større version, hvor størrel-

sesforholdet mellem elementerne i mærket er fastholdt, eller efter aftale med DANAK. IAF-mærket må dog ikke 

være mindre end 2 cm.  

 

6.4 Anvendelse af det kombinerede IAF mærke på rapporter og certifikater er dokumentation for, at ydelsen er 

udført som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK-akkreditering, og at virksomheden er akkredi-

teret af et akkrediteringsorgan – DANAK – som har underskrevet den internationale aftale om gensidig anerken-

delse af akkrediterede rapporter og certifikater (IAF MLA-aftalen).  

 

6.5 En oversigt, over hvilke akkrediterede ydelser, det kombinerede IAF mærke kan anvendes for, findes på DA-

NAKs hjemmeside.  

 

6.6 Såfremt en akkrediteret virksomhed har indgået skriftlig aftale med DANAK om anvendelse af det kombine-

rede IAF-mærke, må dette anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke ved rapportering af akkredite-

rede ydelser, jf. pkt. 3.4 – 3.6, eller på andre dokumenter, jf. pkt. 3.9 – 3.10. 

 

6.7 Hvis det kombinerede IAF mærke anvendes i stedet for DANAKs akkrediteringsmærke, finder reglerne i 

pkt. 2.5, pkt. 3.1 – 3.3 og pkt. 3.11 – 3.15 om brugen af DANAKs akkrediteringsmærke anvendelse for brugen af 

det kombinerede IAF-mærke. 
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6.8 IAF-mærket må ikke anvendes alene, og det kombinerede IAF-mærke må kun anvendes af certificeringsorg-

aner, der har indgået skriftlig aftale med DANAK herom. 
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Afsnit 2.3-2.4: EA-3/01 pkt. 5.3.1 Afsnit 3.16-3.19: EA-3/01 pkt. 8.3.2 

Afsnit 2.5-2.6: EA-3/01 pkt. 6, 8.2.1 

 

Afsnit 3.20: EA-3/01 pkt. 9 

Afsnit 3.1: EA-3/01 pkt. 8.1 Afsnit 3.21-3.22: EA-3/01 pkt. 8.1.1, 

8.1.2 

Afsnit 3.2-3.7: EA-3/01 pkt. 5.2.1, 5.3.3 Afsnit 3.23-3.24: EA-3/01 pkt. 5.2.1 

Afsnit 3.8-3.10: EA-3/01 pkt. 8.2.2-8.2.3, 8.3  Afsnit 4: EA-3/01 pkt. 7.2, 8.1 

Afsnit 3.11-3.12: EA-3/01 pkt. 8.2.4 Afsnit 5: ILAC-R7 

Afsnit 3.13: 8.1 Afsnit 6: IAF ML 2 

Afsnit 3.14: EA-3/01 pkt. 5.3.1-5.3.2   

 

 

 

Akkrediteringsbestemmelsen træder i kraft den 15. december 2020oktober 2021.  

 

 

DANAK, den 30. november 202028. september 2021. 

 

 

_____________________________        ____________________________ 

                   Jesper Høy Allan Munck 

                   Direktør Kvalitetschef 
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Bilag 1. DANAK’s akkrediteringsmærke 

 

De angivne farver til mærket er vejledende. 

Farver til kongekrone + DANAK: CMYK (4-farve): 2 % cyan, 100 % magenta, 85 % gul, 6 % Key color 

svarende til Pantone 186 C. Undertekst bestående af type akkrediteringsområde og registreringsnummer for 

akkreditering er anført i sort.  

 

For akkreditering til miljøverifikation udelades teksten ”Reg.nr.” 

 

 

Version forkant 

Når kongekrone + DANAK er 4 cm 

 i bredden, skal akkrediteringsområde 

og angivelse af registreringsnummer     YYYY Reg.nr. XXXX 

skrives i 6 punkt med typen ARIAL.  

 

 

Som ovenstående med tilføjelse af  

henvisning til at området er omfattet  

EA MLA, som DANAK er anerkendt til.    YYYY Reg.nr. XXXX 
        Medlem af EA MLA 
 

 

 

 

 

 

Version symmetrisk 

Når kongekrone + DANAK er 2,65 cm 

 i bredden, skal akkrediteringsområde  

og angivelse af registreringsnummer 

skrives i 6 punkt med typen ARIAL. 
        YYYY Reg.nr. XXXX 
 

 

 

 

 

 

Som ovenstående med tilføjelse af  

henvisning til at området er omfattet  

EA MLA, som DANAK er anerkendt til. 

 
        YYYY Reg.nr. XXXX 
       Medlem af EA MLA  
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Bilag 2. Kombineret ILAC mærke 

 

DANAK mærket og ILAC-mærket skal anvendes i følgende farver: 

DANAK mærket: Se Bilag 1. 

ILAC-mærket:  

− Process (CMYK): C100 M56 Y0 K0;  

− Pantone (PMS): Pantone 293 C (blue) eller 

− Website (RGB): R0 G0 B229; eller i sort eller hvid.  

 

Version forkant 

Når mærket (ILAC + DANAK) er 7 cm 

 i bredden, skal akkrediteringsområde 

og angivelse af registreringsnummer 

skrives i 6 punkt med typen ARIAL.       YYYY Reg.nr. XXXX 

 

 

 

Som ovenstående med tilføjelse af  

henvisning til at området er omfattet  

EA MLA, som DANAK er anerkendt til. 
         YYYY Reg.nr. XXXX 
         Medlem af EA MLA 

 

 

 

 

Version symmetrisk 

Når mærket (ILAC + DANAK) er 2,65 cm   

 i bredden, skal akkrediteringsområde 

og angivelse af registreringsnummer   

skrives i 6 punkt med typen ARIAL. 

 

 

 

 
        YYYY Reg.nr. XXXX 
 

Som ovenstående med tilføjelse af  

henvisning til at området er omfattet  

EA MLA, som DANAK er anerkendt til.  

 

 

 

 

 

 

 
 YYYY Reg.nr. XXXX 
 Medlem af EA MLA 
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Bilag 3. Kombineret IAF-mærke 

 

DANAK mærket og IAF-mærket skal anvendes i følgende farver: 

DANAK-mærket: se Bilag 1.  

IAF-mærket:  

− Mørk blå: CMYK (4-farve): 100 % cyan, 79 % magenta, 9 % sort svarende til Pantone 2747.  

− Lys blå: CMYK (4-farve): 89 % cyan, 45 % magenta, 4 % yellow svarende til Pantone 299.  

 

Version forkant 

Når mærket (IAF + DANAK) er 7 cm 

i bredden, skal akkrediteringsområde 

og angivelse af registreringsnummer       

skrives i 6 punkt med typen ARIAL.       YYYY Reg.nr. XXXX 

 

 

 

Som ovenstående med tilføjelse af  

henvisning til at området er omfattet  

EA MLA, som DANAK er anerkendt til.     YYYY Reg.nr. XXXX 
         Medlem af EA MLA 

 

 

 

Version symmetrisk 

Når mærket (IAF + DANAK) er 2,65 cm 

i bredden, skal akkrediteringsområde 

og angivelse af registreringsnummer   

skrives i 6 punkt med typen ARIAL. 

 

 

 

 
        YYYY Reg.nr. XXXX 
         

 

 

Som ovenstående med tilføjelse af  

henvisning til at området er omfattet  

EA MLA, som DANAK er anerkendt til.  

 

 

 

 

 
         YYYY Reg.nr. XXXX 
         Medlem af EA MLA 


