Reglement Gebruik Keurmerk Opvang
Behorend bij Regeling Keurmerk Opvang
Artikel 1 Algemeen
(1) De regelinghouder van de Regeling Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren - De
Nederlandse Dierenbescherming - is houdster van het keurmerk “Keurmerk Opvang” als
afgebeeld in de bijlage van dit reglement dat als collectief beeldmerk is geregistreerd in het
Benelux merkenregister onder nummer 994966.
(2) De regelinghouder kan dit keurmerk overdragen of daarop licentie verlenen. In
geval van zodanige overdracht of licentie wordt voor de toepassing van dit
Reglement in plaats van de regelinghouder gelezen degene, aan wie het
keurmerk is overgedragen dan wel mede de licentiehouder(s).
(3) Met het keurmerk gewaarmerkte documenten en/of materialen die de
regelinghouder uitgeeft zijn auteursrechtelijk dan wel modelrechtelijk beschermd.
(4) Toekenning van het gebruiksrecht van het keurmerk “Keurmerk Opvang” (hierna: “Keurmerk”)
geschiedt door een door de regelinghouder gecontracteerde CI.
(5) De regelinghouder bepaalt op welke wijze zij haar rechten doet gelden tegenover ‘degenen
die er misbruik van maken’
Artikel 2 Geldigheidsduur en gebruik
(1) De regelinghouder van de Regeling Keurmerk Opvang besluit over de
geldigheidsduur van het gebruiksrecht van het Keurmerk, eventuele wijziging van
het Keurmerk en de wijze van beoordeling voor verlenging van het gebruiksrecht.
(2) Het gebruiksrecht wordt aan voor het keurmerk gecertificeerde bedrijven verleend:
de keurmerkdragers, de gebruiker.
(3) Voor verlenging van het gebruiksrecht wordt het voldoen aan de criteria conform de Regeling
Keurmerk Opvang opnieuw beoordeeld.
(4) Bij wijziging van de criteria vindt herbeoordeling van de keurmerkdragers plaat op de
gewijzigde criteria.
(5) Het verlenen van een gebruiksrecht als bedoeld in dit artikel is niet als een overdracht of
licentie aan te merken.
(6) Keurmerkdragers mogen het keurmerk zowel analoog als digitaal in uitingen over hun eigen
organisatie gebruiken: op het gebouw, het terrein, website, briefpapier en andere
gebruikelijke dragers van uitingen.
(7) Het keurmerk mag in uitingen of op materiaal worden gebruikt waar de eenduidige link met
de keurmerkdrager verbroken kan raken.
(8) De CI mag het keurmerk op de verstrekte certificaten gebruiken.
Artikel 3 Meldingsplicht
(1) Keurmerkdragers zijn verplicht binnen veertien dagen schriftelijk kennis te geven aan de CI
van:
• elke wijziging in rechtsvorm van hun organisatie, van de hoofdvestiging, van een
filiaal en van elke adresverandering van de hoofdvestiging of een filiaal;
• een wijziging van zeggenschap in een organisatie van de keurmerkdrager, doordat
de organisatie of een deel daarvan en/of aandelen of een deel daarvan in de
rechtspersoon waarin de organisatie is gevestigd in andere handen overgaat;
• elke andere wijziging in gegevens die relevant is voor de deelname en/of de financiële
bijdrage.
(2) Keurmerkdragers en ook anderen zijn verplicht misbruik van het keurmerk, waar zij kennis
of verdenking van hebben te melden aan de regelinghouder.
Artikel 4 Verbod gebruik Keurmerken en verwijderen keurmerken
(1) Voormalige keurmerkdragers en organisaties die nooit het keurmerk hadden verworven
zijn niet gerechtigd uitingen te doen, schriftelijk of mondeling, die het publiek de indruk
kunnen geven dat zij keurmerkdrager bij Regeling Keurmerk Opvang zouden kunnen zijn.
(2) Voormalige keurmerkdragers zijn verplicht om, zodra hun deelname bij de Regeling
Keurmerk Opvang om welke reden dan ook eindigt, alle verwijzingen naar en het gebruik
van het beeldmerk per direct te staken.
(3) Dit houdt in ieder geval in:
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het staken van het gebruik van uitingen verbonden aan het Keurmerk,
het verwijderen van verwijzingen naar het Keurmerk op briefpapier,
offertes en orderbevestigingen en andere fysieke of digitale
documenten,
c. het verwijderen van de plaat of sticker op gebouwen en erven,
d. het verwijderen van het Keurmerk uit advertenties en andere vermeldingen.
De voormalige keurmerkdrager bevestigt op verzoek van de regelinghouder schriftelijk dat zij
zich zal weerhouden van enig gebruik van het Keurmerk en op generlei wijze de indruk zal
wekken dat zij is gecertificeerd voor de Regeling Keurmerk Opvang.
Een organisatie dient het ongeoorloofde gebruik van het keurmerk op sommatie van de
regelinghouder te staken en dit schriftelijk aan haar te bevestigen.
Voldoet diegene niet onmiddellijk aan deze sommatie, dan verbeurt hij een direct
opeisbare boete van € 100,- per dag dat de overtreding voortduurt, totdat hij aantoont
dat het ongeoorloofde gebruik van het keurmerk of vergelijkbare uitingen zijn gestaakt,
onverminderd het recht van de regelinghouder om volledige schadevergoeding te
vorderen.
Indien nodig worden juridische stappen ondernomen.
Voldoet de voormalige keurmerkdrager niet onmiddellijk aan de sommatie, dan verbeurt
hij een direct opeisbare boete van € 20,-- per dag dat de overtreding voortduurt, totdat
de voormalige keurmerkdrager aantoont dat het gebruik gestaakt is, onverminderd het
recht van de regelinghouder om volledige schadevergoeding te vorderen.
a.
b.
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Artikel 5: Slotbepaling
(1) Dit reglement kan door de regelinghouder worden gewijzigd.
(2) Aanpassingen van dit reglement worden tijdig voor inwerkingtreden gepubliceerd.
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