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Reglement gebruik keurmerk VbV
1. Algemeen
1.1. De Stichting VbV is eigenaar van de volgende keurmerken:

VbV keurmerk voertuigbeveiliging,

VbV keurmerk vaartuigbeveiliging,

VbV keurmerk veilige botenstalling,

(kleurnummer: PMS-021)

(kleurnummer: PMS-reflex blauw)

(kleurnummer: PMS-7483c en PMS-reflex blauw)

1.2. Het VbV heeft er belang bij dat de merken correct en bevoegd worden gebruikt door organisaties en
instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Daartoe heeft het VbV de regels en bepalingen uit dit
reglement vastgesteld, en de merken ingeschreven in het Benelux-Merkenregister.

2. Licentieverlening
2.1. Het gebruik van de merken is niet toegestaan tenzij met toestemming van het VbV en na
toestemming uitsluitend volgens de bepalingen van dit reglement. Het VbV sluit voor het gebruik van de
merken een licentieovereenkomst met een daarvoor in aanmerking komende organisatie of instelling.
De licentie op het gebruik van een merk kan onderdeel uitmaken van een andere licentieovereenkomst
(bijvoorbeeld de licentie met een certificatie-instelling voor het gebruik van een certificatieschema).
2.2. Uit de licentie blijkt of de licentienemer gerechtigd is om een merk in sublicentie te geven aan
daarvoor in aanmerking komende organisaties of instellingen. Indien sublicenties zijn toegestaan zijn
de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing op de sublicentie. Licentienemer is
verplicht om sub-gelicentieerde hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
2.3 De licentienemers zijn verplicht in hun sublicentieovereenkomsten dit reglement op te nemen op
zodanige wijze dat de sublicentienemers gehouden zijn zich eveneens te gedragen naar de letter en
de geest van dit reglement.

3. Wijze van gebruik
3.1. Zodra en zolang het recht op het voeren van een merk aan de licentienemer is verleend, is hij
bevoegd het als zodanig op en in certificaten, folders en reclame-uitingen te gebruiken. In geen geval mag
er misverstand ontstaan over het onderwerp waarop het merk betrekking heeft. Door middel van
onderschrift of anderszins dient dit te worden aangegeven.
3.2. De vorm, grootte, typografische uitvoering en het kleurgebruik van elk merk dienen te voldoen aan de
daartoe door het VbV in de gebruiksregeling vastgestelde voorschriften.
3.3. Een merk van het VbV mag door de licentienemer niet als eigen fabrieks- of handelsmerk worden
gebruikt.
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4. Toezicht
4.1. Licentienemers zijn verplicht te allen tijde de door het VbV aangewezen deskundigen toe te laten tot
hun vestigingen en administratie, teneinde deze deskundigen in de gelegenheid te stellen te
onderzoeken of de licentienemers voldoen, resp. blijven voldoen, aan de voorwaarden voor het
gebruik van het merk.
4.2. Licentienemers zijn verplicht om toezicht te houden op het bevoegd en correct gebruik van het merk
door sublicentienemers.

5. Inbreuk
5.1. Elke licentienemer is verplicht om een inbreuk op één of meerder merken, die hem ter kennis komt,
onverwijld mede te delen aan het VbV.
5.2. De licentienemer is desgevraagd bevoegd tezamen met het VbV een vordering in te stellen tegen
ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het merk of van een daarmee
overeenstemmend teken, dan wel in een zodanig geding tussen het VbV en de inbreukmaker zich te
voegen of tussen te komen.
5.3. Indien de licentienemer geen gebruik maakt van zijn in lid 2 omschreven bevoegdheid, is het VbV dat
alleen tegen de inbreukmaker optreedt, verplicht rekening te houden met het bijzonder belang van de
licentienemer, voorzover dit niet onverenigbaar is met de belangen van het VbV, en in zijn eis tot
schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van de licentienemers hebben geleden, op te
nemen.

6. Sancties
Indien een licentienemer ook na sommatie zich niet houdt aan de verplichtingen van dit reglement, of
indien de licentienemer een hem verleend recht op het gebruik van een merk gebruikt op een manier die
onverenigbaar of nadelig is met de belangen van het VbV en/of de reputatie van één der merken, of voert
voor activiteiten die niet onder de licentie vallen, of zonder toestemming van het VbV het merk voert of
blijft voeren, of door publicaties, reclame, mededelingen of anderszins bij handel en/of publiek direct of
indirect de indruk wekt of laat bestaan, dat hem daarvoor toestemming door het VbV is verleend:
a. kan het VbV hem verplichten de afnemers van producten en/of diensten waarbij ten onrechte het
merk gebruikt is, op een door het VbV te bepalen wijze mededeling te doen van de onjuiste
vermelding, of kan het VbV rechtstreeks aan die afnemers zodanige mededeling (laten) doen;
b. kan het VbV het recht op het gebruik van het merk onmiddellijk intrekken en daaraan passende
bekendheid geven, zo nodig aangevuld met de mededeling zoals bedoeld onder a. van dit artikel. De
eventuele kosten van deze bekendmakingen moeten door de licentienemer worden vergoed.
c. kan het VbV de licentienemer een nader te bepalen boete opleggen, alsmede een gelijke boete voor
ieder verzuim om aan zijn in dit artikel genoemde verplichtingen te voldoen, zonder dat het VbV in die
gevallen tot enige ingebrekestelling gehouden is of door haar geleden schade behoeft te bewijzen,
bij wege van gefixeerde schadevergoeding voor immateriële schade, onverlet het recht van het VbV op
vergoeding van geleden materiële schade.

7. Aansprakelijkheid
Het VbV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de licentienemer het merk gebruikt. De licentienemer
vrijwaart het VbV voor aanspraken van derden die voortspruiten uit het gebruik door de licentienemer van
enig merk dat het onderwerp is van dit reglement.
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8. Opschorting en einde gebruik
8.1. Het recht op het gebruik van een merk kan worden opgeschort
a. Indien de licentienemer ook na sommatie in gebreke blijft de in art. 2.2 bedoelde vergoeding aan
het VbV te voldoen.
b. In het geval van art. 6 sub b.
8.2. Het recht op het gebruik van een merk eindigt bij beëindiging van de licentie als bedoeld in artikel 2.
8.3. De licentienemer, wiens recht ingevolge het in het eerste en tweede lid bepaalde geschorst is of
eindigt, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij het in art. 1 lid 2
bedoelde materiaal, voorzien van het merk, niet meer mag gebruiken.

9. Geldigheid reglement
9.1. De licentienemers zijn aan dit reglement gebonden gedurende de looptijd van de licentie, en na
beëindiging daarvan voor zolang een goede afwikkeling van de beëindiging van het gebruik van het
merk zulks vereist.
9.2. De licentienemers zijn niet meer aan dit reglement gebonden, zodra merken zijn vervallen, nietig
verklaard, of doorgehaald.
9.3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid blijven de gebruikers onderworpen aan de maatregelen
en sancties als bedoeld in art. 6 ter zake van overtredingen, die hebben plaatsgevonden ten tijde, dat
een merk nog als merk ingeschreven was.

10. Slotbepalingen
10.1.Dit reglement is vastgesteld door de directie van het VbV en treedt in werking op 1 december 2006.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en bepalingen ten aanzien van de in artikel 1.1
genoemde merken.
10.2. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement gebruik keurmerk VbV.
10.3. Het VbV is bevoegd dit reglement van tijd tot tijd aan te passen.
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