Reglement voor het gebruik en het toezicht van het
beeldmerk Register Preventieassistenten
Artikel 1 Algemeen
1.1

In dit reglement zijn de voorwaarden neergelegd voor het gebruik en het toezicht van het
(collectieve) beeldmerk van de Stichting Register Preventieassistenten.

1.2

Het beeldmerk is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
onder nummer 1296770 en de registratieprocedure loopt nog.1

Artikel 2 Definities
In dit reglement worden de onderstaande definities gehanteerd:
2.1

Beeldmerk:

het collectieve beeldmerk van de Stichting Register
Preventieassistenten.

2.2

Bestuur:

het bestuur van de Stichting Register Preventieassistenten.

2.3

SRP:

Stichting Register Preventieassistenten.

2.4

Gebruiker:

degene die door het bestuur bevoegd wordt geacht gebruik te maken
van het beeldmerk.

2.5
te

Beperkt gebruiker:

degene die door het bestuur bevoegd wordt geacht beperkt gebruik
maken van het beeldmerk.

2.6

(Rechts-)persoon
met toestemming:

1

degene die op zijn/haar verzoek toestemming van het
bestuur heeft gekregen om gebruik te maken van het
beeldmerk.

Na registratie van het beeldmerk door het BBIE is de Stichting Register Preventieassistenten merkgerechtigde
van het beeldmerk.

Artikel 3 Het Beeldmerk
3.1

Het Beeldmerk bestaat uit twee onderdelen:
a. de afkorting RPA verwerkt in een logo en;
b. de tekst: “Register Preventieassistenten”.

3.2

De afkorting en de tekst, zoals onder artikel 3.1 a en b vermeld, dienen als een geheel te
worden beschouwd.

3.3

Het Beeldmerk heeft de volgende kleuren:
a. drukkleur blauw RGB – R 0 – G 159 – B 227 en;
b. drukkleur groen RGB – R 150 – G 193 – B 31,
voor de afkorting in het logo en de tekst.

3.4

Het Beeldmerk heeft:
a. tekengrootte: 12 mm breed en 14 mm hoog voor de afkorting in het logo en
tekengrootte: 85 mm breed en 14 mm hoog voor het gehele Beeldmerk en;
b. lettertype Myriad Pro Semi Bold voor de tekst.

Artikel 4 Toepassing en bevoegdheid
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

De voorwaarden, zoals omschreven in dit reglement, zijn van toepassing op:
a. Gebruikers;
b. Beperkt Gebruikers en;
c. (Rechts-)personen met toestemming.
Gebruiker
Als Gebruiker worden aangemerkt:
a. bij de SRP geregistreerde preventieassistenten en;
b. aanbieders van de cursus preventieassistent, welke door de SRP zijn erkend.
De Gebruiker is zelfstandig bevoegd gebruik te maken van het Beeldmerk.
Beperkt gebruiker
Als Beperkt Gebruiker worden aangemerkt:
werkgevers of opdrachtgevers van bij de SRP geregistreerde preventieassistenten.
De Beperkt Gebruiker is niet zelfstandig bevoegd en mag slechts gebruik maken van het
Beeldmerk in zijn communicatieuitingen indien daaruit onmiskenbaar blijkt dat het Beeldmerk gekoppeld is aan de naam en de functie van een bij de SRP geregistreerde preventieassistent.
(Rechts-)personen met toestemming
Indien andere dan in artikel 4.2 en 4.4 genoemde (rechts-)personen, zoals sponsoren of
beroepsverenigingen, gebruik wensen te maken van het Beeldmerk, dan kunnen zij daarvoor
een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij het Bestuur. Wanneer het Bestuur met
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4.7
4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

een dergelijk verzoek instemt, kan zij aan het gebruik van het Beeldmerk specifieke en nadere voorwaarden verbinden.
De in het vorige artikel bedoelde (rechts-)personen worden, na het hebben verkregen van
toestemming, aangemerkt als (Rechts-)persoon met toestemming.
De (Rechts-)persoon met toestemming is bevoegd gebruik te maken van het Beeldmerk
binnen het kader van de door het Bestuur gestelde specifieke en nadere voorwaarden, zoals
genoemd in artikel 4.6.
Onbevoegdheid
De Gebruiker is niet langer bevoegd gebruik te maken van het Beeldmerk indien er sprake is
van:
a. verval of nietigheid van de registratie van een preventieassistent;
b. verval of nietigheid van de erkenning van een cursus voor de preventieassistent of;
c. het niet naleven van de voorwaarden van dit reglement.
De Beperkt Gebruiker is niet langer bevoegd gebruik te maken van het Beeldmerk, en moet
het gebruik van het Beeldmerk onmiddellijk staken, wanneer de preventieassistent waar
het Beeldmerk aan gekoppeld is, niet langer in dienst of werkzaam is bij de Beperkt Gebruiker of niet langer als Gebruiker in de zin van artikel 4.2 sub a wordt aangemerkt.
De (Rechts-)persoon met toestemming is niet langer bevoegd van het Beeldmerk gebruik te
maken wanneer het Bestuur daartoe heeft besloten.
Alle andere (rechts-)personen, die niet in dit reglement zijn genoemd en die geen
toestemming hebben gekregen van het Bestuur, zijn onbevoegd gebruik te maken van het
Beeldmerk.

Artikel 5 Opvragen Beeldmerk
5.1

Gebruikers, Beperkt Gebruikers en (Rechts-)personen met toestemming kunnen
het Beeldmerk per e-mail: info@registerpreventieassistenten.nl opvragen bij het Bestuur,
waarna het Beeldmerk digitaal zal worden verstrekt.

5.2

Het Bestuur kan voorafgaand aan de verstrekking van het Beeldmerk controleren of degene
die het Beeldmerk heeft opgevraagd daadwerkelijk als een Gebruiker, Beperkt Gebruiker dan
wel een (Rechts-)persoon met toestemming kan worden aangemerkt.

5.3

Bij verstrekking van het Beeldmerk wordt tevens het ‘Reglement voor het gebruik en het
toezicht van het beeldmerk Register Preventieassistenten’ (dit reglement) toegezonden.

Artikel 6 Voorwaarden van gebruik Beeldmerk
6.1

Het Beeldmerk dient te worden gebruikt in de kleurstellingen, tekengrootte en het letter
type, zoals genoemd in artikel 3.3 en 3.4. Het Beeldmerk mag ook in grijstinten worden gebruikt.
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6.2

Het Beeldmerk mag worden verkleind of vergroot, mits de verhoudingen gelijk blijven en het
originele Beeldmerk herkenbaar blijft.

6.3

Het Beeldmerk mag enkel en alleen worden gebruikt op (digitale) documenten2, voor zover
dit gebruik direct verband houdt en een relatie heeft met de registratie van de preventieassistent in het register van de SRP.

6.4

Het Beeldmerk mag niet worden gewijzigd en dient in zijn geheel te worden gebruikt.

6.5

Het Beeldmerk mag niet zonder toestemming van het Bestuur aan derden worden verstrekt.

6.6

Bij twijfel over juist gebruik van het Beeldmerk dient altijd het Bestuur te worden
geraadpleegd.

Artikel 7 Toezicht op juist gebruik, merkbewaking en maatregelen
7.1

Het Bestuur ziet er op toe dat het Beeldmerk juist wordt gebruikt door Gebruikers, Beperkt
Gebruikers en (Rechts-)personen met toestemming. Dit kan het Bestuur onder meer doen
door:
a.
controle van de documenten, zoals genoemd in artikel 6.3 en;
b.
controle op het naleven van de specifieke en nadere voorwaarden, zoals genoemd in
artikel 4.7.

7.2

Het Bestuur ‘bewaakt’ het Beeldmerk door erop toe te zien dat er geen inbreukmakende
merken door andere (rechts-)personen worden gedeponeerd of gebruikt.

7.3

Bij onjuist gebruik of misbruik3 van het Beeldmerk is het Bestuur gerechtigd om daar
maatregelen tegen te nemen. Het Bestuur kan onder meer een direct opeisbare boete van
maximaal € 1.500,- per geval opleggen, een schadevergoeding vorderen of aangifte doen.
Het hangt van de omstandigheden van het geval af tot welke maatregel het Bestuur zal
besluiten.

7.4

Indien het onjuist gebruik of misbruik, ondanks een daartoe strekkende schriftelijke vordering van het Bestuur, is aan de SRP een bedrag verschuldigd van € 100,- voor elke dag dat het
onjuist gebruik of misbruik voortduurt tot een maximum van € 10.000,-.

2

Bijvoorbeeld op een website of visitekaartjes, afsprakenkaartjes, briefpapier en promotiemateriaal.
Het Beeldmerk mag niet op een wijze worden gebruikt waardoor de suggestie kan worden gewekt dat de SRP een
onderzoek, werkwijze, leermethode of cursus heeft goedgekeurd, dan wel erkend, of daarvoor verantwoordelijk is,
terwijl dit niet het geval is. Dit wordt aangemerkt als ‘misbruik’ van het Beeldmerk .
3
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Artikel 8 Slotbepalingen
8.1

De Gebruiker, Beperkt Gebruiker dan wel (Rechts-)persoon met toestemming wiens
bevoegdheid eindigt, ongeacht de reden daarvoor, heeft geen recht op vergoeding van de
schade, welke deze Gebruiker, Beperkt Gebruiker dan wel (Rechts-)persoon met toestemming lijdt door het niet meer mogen gebruiken van materiaal dat voorzien is van het Beeldmerk.

8.2

Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het Beeldmerk te wijzigen in een nieuw Beeldmerk
of het Beeldmerk in te trekken voor collectief gebruik.

8.3

Het Bestuur kan op elk gewenst moment besluiten tot wijziging van dit reglement. Zo nodig
wordt daarvoor een overgangsregeling gehanteerd.

8.4

Het Bestuur kan in een specifiek geval besluiten dat afwijking van de voorwaarden in dit
reglement is toegestaan.

8.5

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Aldus vastgesteld door het Bestuur op 8 januari 2015 en treedt direct in werking.
Stichting Register Preventieassistenten
Geelgors 1, 3435 CA Nieuwegein
KvK 58161724
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