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Appendix I - Contract voor PEFC Logo Gebruik 
 

tussen 

 

1) PEFC Nederland, kantoorhoudend te Kokermolen 11, 3994 DG Houten 

 

en 

 

2) «Org», kantoorhoudend te «adres», «postcode» «plaats», hierna te 

noemen logogebruiker  

 

 

Overwegende dat: 

 

«Org» een gebruiker is van het PEFC™ logo vallend onder groep C zoals 

bepaald in de PEFC Logo usage rules (PEFC ST 2001 :2008); 

 

de PEFC Council de eigenaar is van en over de auteursrechten beschikt op het 

PEFC logo, dat een gedeponeerd handelsmerk is;  

 

PEFC Nederland door de PEFC Council gemachtigd is om de gebruikslicenties 

van het PEFC logo namens de PEFC Council uit te reiken, in overeenstemming 

met de gebruiksregels van het PEFC logo; 

 

de logogebruiker een licentie wordt verschaft voor het PEFC logo met 

licentienummer   PEFC/30-         -  en wordt toegestaan om het PEFC 

logo te gebruiken conform de PEFC Logo usage rules; 

 

Komen de bovengenoemde partijen het volgende overeen: 

 

Artikel 1: Definities 

 

1. De PEFC Logo Usage Rules 

Dit is PEFC ST 2001:2008: PEFC Logo usage rules – requirements welke 

onderdeel is van de contractuele documenten.  

 

Artikel 2: Auteursrechten op het PEFC logo 

 

1. Om twijfel te vermijden, wordt het PEFC™ logo beschermd door 

auteursrechten en is het een gedeponeerd handelsmerk in eigendom van de 

PEFC Council. De letters PEFC zijn gedekt door de auteursrechten en zijn 

gedeponeerd. Gebruik van deze auteursrechten zonder toestemming is verboden 

en kan leiden tot vervolging. Het gebruik van het PEFC logo wordt geregeld door 

de PEFC Council. 



 

 

 

Artikel 3: Verplichtingen van de logogebruiker 

 

1. De logogebruiker verplicht zich het PEFC logo te gebruiken in 

overeenstemming met de PEFC Logo Usage Rules, grafische richtlijnen zoals 

gespecificeerd in de ‘PEFC Logo Reproduction Tool Kit’, en voorzien van een 

Logolicentienummer dat wordt verstrekt door PEFC Nederland om identificatie 

van de logogebruiker te verzekeren. 

 

2. De logogebruiker verplicht zich PEFC Nederland onmiddellijk en naar 

waarheid te informeren over iedere wijziging van zijn identificatie-gegevens en 

status van zijn certificaat voor zover deze over een PEFC Forest Management of 

PEFC Chain of Custody certificaat beschikt. 

 

Artikel 4: Verplichting van PEFC Nederland 

 

1. PEFC Nederland verplicht zich tot het verstrekken van de ‘PEFC Logo 

Reproduction Tool Kit’ aan de logogebruiker binnen 2 weken na ontvangst van 

het ondertekende contract. 

 

2. PEFC Nederland verplicht zich tot het op de hoogte stellen van de 

logogebruiker over iedere wijziging van de PEFC Council regels en documentatie 

aangaande het PEFC logo gebruik, die betrekking hebben op dit contract. 

 

Artikel 5: Boete 

 

1. PEFC Nederland kan, wanneer de logogebruiker in categorie B of C valt, 

een contractuele boete opleggen van een som in Euro die één vijfde bedraagt 

van de marktwaarde van de producten waaraan een ongeoorloofd ‘on-‘ of ‘off-

product’ logo gebruik verbonden is, tenzij  door de logogebruiker kan worden 

aangetoond dat dit ongeoorloofde gebruik onbedoeld is geweest. In het laatste 

geval zal de boete beperkt zijn tot de som van ten hoogste 10.000 Euro. 

 

2. PEFC Nederland is gemachtigd tot het wijzigen van de som van de boete 

welke wordt geëist bij gebruik van het PEFC logo in strijd met het contract. De 

wijziging treedt in werking in het contract tussen PEFC Nederland en de 

logogebruiker drie maanden nadat PEFC Nederland de logogebruiker schriftelijk 

over de wijziging op de hoogte heeft gesteld. 

 

Artikel 6: Ontbinding van het Contract 

 

1.  Iedere partij is gerechtigd tot ontbinding van het contract via 

aangetekende brief met een opzegtermijn van drie maanden. 
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2.  PEFC Nederland behoudt zich het recht voor tot tijdelijke opschorting van 

het contract met onmiddellijke ingang terwijl een vermoeden van ongeoorloofd 

gebruik van het PEFC logo wordt onderzocht. In het geval van een vermoeden 

zal PEFC Nederland de logogebruiker schriftelijk op hoogte stellen van de 

tijdelijke opschorting met een verzoek tot nadere uitleg. De tijdelijke opschorting 

duurt ten hoogste één maand geteld vanaf de ontvangst van de nadere uitleg van 

de logogebruiker door PEFC Nederland. PEFC Nederland kan een besluit tot 

tijdelijke opschorting van het contract terugdraaien indien de logogebruiker door 

PEFC Nederland goedgekeurde corrigerende maatregelen heeft genomen en 

PEFC Nederland hiervan op de hoogte heeft gesteld. 

 

3.  PEFC Nederland behoudt zich het recht voor om het contract met 

onmiddellijke ingang te ontbinden indien er redenen zijn om aan te nemen dat 

aan enige voorwaarde uit het contract of de PEFC Logo Usage Rules niet wordt 

voldaan. 

 

4.  Intrekking, opschorting of het verlopen van de geldigheid van het door 

PEFC Nederland erkende Forest Management of Chain of Custody certificaat 

resulteert in een automatische ontbinding van dit contract (voor categorie B en C) 

op dezelfde dag als de intrekking, opschorting of het verlopen van de geldigheid 

van het Forest Management of Chain of Custody certificaat. 

 

5.  PEFC Nederland is niet verplicht tot het betalen van compensatie van 

kosten, hoe ook genaamd, of andere schadeposten voor de logogebruiker die 

zijn veroorzaakt door de tijdelijke opschorting of ontbinding van het contract. 

 

6.  Deze overeenkomst wordt automatisch ontbonden indien PEFC 

Nederland zijn lidmaatschap van de PEFC Council verliest. 

 

Artikel 7: Rapportage en Presentatie 

 

1. Het is PEFC Nederland toegestaan de gegevens en status van 

certificering van de logogebruiker, welke door de logogebruiker aan PEFC 

Nederland zijn verstrekt, in het openbaar te presenteren. Gegevens over de 

omzet worden door PEFC Nederland niet gepubliceerd. 

 

2. De logogebruiker, wanneer deze in categorie D valt, zal PEFC Nederland 

voorzien van een jaarlijks rapport dat een gedetailleerd, vrij te kiezen, overzicht 

bevat van het ‘off-product’ gebruik  van het logo. 

 

Artikel 8: Geldigheid van het Contract 

 

1. Het contract treedt in werking op het moment dat het door beide partijen is 

ondertekend. 

 



 

 

Artikel 9: Overige Bepalingen 

 

1. PEFC Nederland behoudt zich het recht voor om ter plekke controles uit 

te voeren (zelf of via inschakeling van een derde partij die namens haar handelt) 

op de werkwijze van de logogebruiker indien zij een klacht heeft ontvangen van 

een derde partij of indien PEFC Nederland redenen heeft om aan te nemen dat 

het contract wordt geschonden. De logogebruiker draagt de verantwoordelijkheid 

voor de kosten  en andere nadelige effecten die uit deze controles voortvloeien 

 

2. De certificerende instellingen dienen het correcte gebruik van het PEFC 

logo door de logogebruiker, indien deze binnen de categorie B of C valt, te 

controleren. Hiertoe vermeldt de onderneming in een gedetailleerd document alle 

toepassingen van het PEFC logo, zowel ‘on-‘ als ‘off-product’, en stelt deze ter 

beschikking aan de certificerende instelling. De certificerende instelling  heeft het 

recht om PEFC Nederland te informeren over de wijzigingen waarvan zij kennis 

heeft genomen, zonder de logogebruiker te raadplegen. 

 

Artikel 10: Geschillen 

 

1. Elk geschil of proces dat voortkomt uit de werking van deze overeenkomst 

kan ter beoordeling aan het College van Beroep van PEFC Nederland 

voorgelegd worden. 

 

 

Getekend in tweevoud 

 

Houten, ....-....- 2016   ……………………. , ....-....- 2016 

 

 

 

 

PEFC Nederland   De logogebruiker 


