Reglement gebruik en toezicht
collectief beeldmerk IKB Rund

IKBR/BIJL/102

Het bestuur van Kiwa VERIN B.V., hierna te noemen Kiwa VERIN, heeft,
gelet op de Regeling IKB Rund, op 9 november 2011 het navolgende reglement vastgesteld.
Het bestuur van Kiwa VERIN heeft het volgende collectieve beeldmerk als collectief beeldmerk laten
inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te ‘s-Gravenhage.

DEFENITIES
Artikel 1
1.
Dit reglement neemt de terminologie over van de Regeling IKB Rund, hierna te noemen “de
Regeling”. Voor toepassing van dit reglement wordt tevens verstaan onder:
1. Beeldmerk

:

Collectieve Beeldmerk IKB Rund waarvoor een
gebruiksrecht wordt verleend conform de Regeling en
dit Reglement.

2. Aangewezen rechtspersoon

:

de rechtspersoon waarmee de regelinghouder een
overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan die
rechtspersoon is belast met het beheer van de
rechten op het gebruik van het Beeldmerk en het
toezicht op het gebruik van het Beeldmerk.

EIGENAAR
Artikel 2
1.
Kiwa VERIN, gevestigd te Nieuwegein, is eigenaar van het collectieve beeldmerk.
2.
Kiwa VERIN kan dit beeldmerk overdragen of daarop licentie verlenen. In geval van zodanige
overdracht of licentie wordt voor de toepassing van dit reglement in plaats van “Kiwa VERIN”
of “regelinghouder” gelezen degene aan wie het beeldmerk is overgedragen dan wel de
licentiehouder(s).
3.
Het verlenen van een gebruiksrecht als bedoeld in artikel 3 en volgende is niet als een
overdracht of licentie aan te merken.
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GEBRUIKERSRECHT
Artikel 3
1.
Iedere deelnemer aan de Regeling is gerechtigd tot het gebruik van het beeldmerk, onder de in
de navolgende artikelen vastgestelde voorwaarden.
2.
Voorts kan de regelinghouder het recht op het gebruik van het beeldmerk schriftelijk verlenen
aan natuurlijke en/of rechtspersonen die niet deelnemen aan de Regeling, ten behoeve van
algemene pr-, reclame- en/of communicatie-uitingen en dergelijke.
3.
Zodra en zolang het recht op het gebruik van het beeldmerk is verleend, mag dit slechts
worden gebruikt conform de eisen van dit reglement en de Regeling.
VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK
Artikel 4
1.
Het gebruik van het beeldmerk zoals bedoeld in artikel 3 is uitsluitend toegestaan onder de
volgende voorwaarden:
a.
De deelnemer heeft zich door ondertekening van een overeenkomst met de
regelinghouder of Certificerende Instantie (hierna te noemen “CI”) onderworpen aan
het bepaalde bij of krachtens de Regeling en aan de besluiten van het bestuur van de
regelinghouder.
b.
Het Beeldmerk dient in de volgende kleuren te worden weergegeven:
Donkergroen:
PMS 316
Lichtgroen:
PMS 361
Figuur:
wit
Tekst:
lichtgroen en donkergroen,
Font:
Arial Black
Achtergrond:
wit
c.
Bij regelinghouder kan ontheffing worden gevraagd om het beeldmerk in zwart en
grijstinten te mogen voeren. Hieraan kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
d.
Het beeldmerk dient duidelijk en goed leesbaar te worden aangebracht.
e.
Het beeldmerk mag uitsluitend op communicatie- en correspondentiemateriaal en
onroerend goed, zoals stallen en andere bedrijfsruimten worden aangebracht.
2.
Het is verboden:
a.
het beeldmerk te wijzigen of aan te passen;
b.
in het beeldmerk aanvullingen, waaronder begrepen een eigen handelsmerk, een
(bedrijfs-) logo of andere tekst dan de in dit Reglement opgenomen tekst, aan te
brengen;
c.
het beeldmerk te integreren in een eigen handelsmerk van de deelnemer;
d.
het beeldmerk te gebruiken als eigen handelsmerk.
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WIJZIGINGEN REGLEMENT OF BEELDMERK
Artikel 5
1.

2.

Wijzigingen van dit reglement of het beeldmerk worden door of namens de regelinghouder
vóór de inwerkingtreding aan de deelnemers en de gebruiksgerechtigden als bedoeld in artikel
3 lid 2 bekendgemaakt.
Wijzigingen van dit reglement of het beeldmerk dienen met ingang van de dag van
inwerkingtreding door de deelnemers en de gebruiksgerechtigden als bedoeld in artikel 3 lid 2
te worden nageleefd.

TOETSING EN CONTROLE
Artikel 6
1.
Indien en voor zover de regelinghouder het beheer en de controle op het gebruik van het
beeldmerk bij overeenkomst overdraagt aan een rechtspersoon, als bedoeld in artikel 1 sub 2,
kan de regelinghouder periodiek, evenals wanneer zij dat nodig oordeelt, toetsen of die
rechtspersoon aan het aan haar overgedragen beheer en de controle op het gebruik van het
beeldmerk op de juiste wijze uitvoering geeft.
2.
De controle bij alle gebruikers van het beeldmerk op de naleving van de voorschriften met
betrekking tot het gebruik van het beeldmerk geschiedt door of namens de CI en kan behelzen:
a.
administratieve controle;
b.
visuele controle.
3.
Teneinde te kunnen controleren of voldaan wordt aan de bepalingen van dit reglement is elke
gebruiker van het beeldmerk verplicht om:
a.
een administratie te voeren op grond waarvan op eenvoudige wijze, eenduidig is vast te
stellen dat voldaan wordt aan het bepaalde in de Regeling;
b.
de tot controle aangewezen personen of instellingen te allen tijde toe te laten tot hun
administratie;
c.
de tot controle aangewezen personen of instellingen te allen tijde toegang te verlenen
tot terreinen en bedrijfsruimten;
d.
medewerking te verlenen aan de uitoefening van de controle;
e.
alle voorschriften en aanwijzingen in verband met de controle op het gebruik van het
beeldmerk van de door of namens de tot controle aangewezen personen of instellingen
na te leven.
MAATREGELEN
Artikel 7
1.
Indien bij het uitoefenen van de controle, dan wel anderszins, wordt geconstateerd dat de
deelnemer of gebruiksgerechtigde als bedoeld in artikel 3 lid 2 niet voldoet aan het bepaalde
in de voorgaande artikelen, zijn de CI en de regelinghouder bevoegd en verplicht één of meer
van de volgende maatregelen te nemen:
a.
b.
c.

d.
e.

schriftelijke berisping / waarschuwing;
één of meer herstelcontroles voor rekening van deelnemer;
publicatie in één of meer dagbladen en/of periodieken van de geconstateerde
overtreding met vermelding van de naam van de in overtreding zijnde deelnemer of
gebruiksgerechtigde als bedoeld in artikel 3 lid 2;
ontzegging van de bevoegdheid om, te rekenen vanaf een in de beslissing te vermelden
tijdstip, gedurende een bepaalde tijd het beeldmerk te bezigen;
intrekking van het recht tot het gebruik van het beeldmerk;
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intrekking van de erkenning in het kader van de Regeling.

INBREUK/MISBRUIK
Artikel 8
1.
Elke gebruiker van het beeldmerk is verplicht iedere inbreuk op het beeldmerk die hem ter
kennis komt, mede te delen aan de regelinghouder.
2.
De regelinghouder en CI zijn verplicht in en buiten rechte op te treden tegen inbreuk op het
beeldmerk, zowel tegenover derden/niet gebruiksgerechtigden als tegenover hen, die niet
langer het recht hebben dit beeldmerk te gebruiken.
3.
Iedere gebruiker van het beeldmerk is desgevraagd bevoegd tezamen met de regelinghouder,
een vordering in te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn gebruik maakt
van het beeldmerk of van een daarmede overeenstemmend teken, dan wel in een zodanig
geding tussen de regelinghouder en de inbreukmaker zich te voegen of tussen te komen.
4.
Indien de regelinghouder alleen optreedt kan hij - doch is hij niet verplicht - het bijzonder
belang van de gebruikers laten gelden en in haar eis tot schadevergoeding opnemen de
bijzondere schade die een of meer van deze gebruikers heeft c.q. hebben geleden.
GEBONDENHEID
Artikel 9
1.
De deelnemers en gebruiksgerechtigden als bedoeld in artikel 3 lid 2 zijn niet meer aan dit
reglement gebonden, zodra het beeldmerk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.
2.
In afwijking van het bepaalde in het vorig lid, blijven de deelnemers en gebruiksgerechtigden
als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderworpen aan de maatregelen, als bedoeld in artikel 7, ter zake
van overtredingen die hebben plaatsgevonden ten tijde dat het beeldmerk nog van toepassing
was.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 10
1.
Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement op het gebruik en toezicht van het
collectieve Beeldmerk IKB Rund’.
2.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 9 november 2011.
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