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ALGEMENE BEPALINGEN
Op dit document GNG.PD.009.NL Reglement voor het gebruik van logo’s &
woordmerken zijn de volgende documenten van toepassing:
1. Document GNG.RD.001.INT List of terms and definitions
2. Document GNG.RD.002.NL Algemene voorwaarden
3. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten
De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn
hierbij als herhaald en ingelast aangemerkt.
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REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOGO’S EN WOORDMERKEN
DOELSTELLING
1.1.

Dit reglement heeft tot doel de door GLOBAL NETWORK GROUP bij het Benelux

Merkenregister geregistreerde beeld- en woordmerken te beschermen, ondermeer door
het beschrijven van de gebruiksrechten en de uitgangspunten tot handhaving alsmede alle
niet bij het Benelux Merkenregister gedeponeerde te beschermen.
KENMERKEN
2.1.

Het gemeenschappelijke kenmerk van de certificaathouders is dat:

2.1.1. alle certificaathouders zijn gecertificeerd door GLOBAL NETWORK GROUP;
2.1.2. alle certificaathouders een GLOBAL NETWORK GROUP certificaat van vakbekwaamheid
en/of een certificaat van goedkeuring hebben;
2.1.3. alle certificaathouders zijn ingeschreven in 1 van de openbare GLOBAL NETWORK GROUP
registers.
LOGO'S EN WOORDMERKEN
3.1.

GLOBAL NETWORK GROUP registreert de beeld- en woordmerken voor alle ingestelde
certificatieschema’s.

3.2.

De in dit artikel genoemde beeld- en woordmerken zijn eigendom van GLOBAL NETWORK
GROUP. De eigendom van één of meer van deze beeld- en woordmerken, zowel
afzonderlijk als collectief, kan niet worden vervreemd of bezwaard.

3.3.

Het beeldmerk bevat het logo van het specifieke GLOBAL NETWORK GROUP register en de
internationale benaming van het beroep, de bedrijfsgroep, de dienst of het product zoals
genoemd in het certificatieschema.

3.4.

De geregistreerde logo's en woordmerken voor Global Network Group zijn:

3.4.1. ADR REGISTER
3.4.1.1.

Certificeringsschema: ADR International Conflictnavigator®

3.4.1.2.

Algemene titel: ADR International Certified Conflictnavigator®

3.4.1.3.

Alle ADR Register titels, waaronder: ADR®, ADR.ARB®, ADR.CC®, ADR.MED®,
ADR.NEG®

3.4.1.4.

Alle ADR Register hoofdscopes waaronder: ADR Office Operations Officer®, ADR
Register Official Representative®, ADR International Certified Arbitrator®, ADR
International Certified Conflict-coach®, ADR International Certified Mediator®, ADR
International Certified Negotiator®

3.4.1.5.

Alle ADR Register sub-scopes

3.4.1.6.

Alle ADR Register sub-types

3.4.1.7.

Alle ADR Register gekoppelde specialismen

3.4.1.8.

Alle ADR Register gekoppelde levels (associate, full, honorary, excellence, revoked,
suspended)
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3.4.2. EMCI REGISTER
3.4.2.1.

Certificeringsschema: EMCI International Maritime Practitioner®

3.4.2.2.

Algemene titel: EMCI International International Certified Maritime Practitioner®

3.4.2.3.

Alle EMCI Register titels, waaronder: EMCI®, EMCI.BR®, EMCI.HM®, EMCI.SUR®

3.4.2.4.

Alle EMCI Register hoofdscopes waaronder: EMCI Office Operations Officer®, EMCI
Register Official Representative®, EMCI International Certified Maritime Arbitrator®,
EMCI International Certified Maritime Broker®, EMCI International Certified
Harbo(u)rmaster®, EMCI International Certified Maritime Mediator®, EMCI
International Certified Maritime Surveyor®

3.4.2.5.

Alle EMCI Register sub-scopes

3.4.2.6.

Alle EMCI Register sub-types

3.4.2.7.

Alle EMCI Register gekoppelde specialismen

3.4.2.8.

Alle EMCI Register gekoppelde levels (associate, full, honorary, excellence, revoked,
suspended)

3.4.3. ICR COACH REGISTER
3.4.3.1.

Certificeringsschema: ICR International Coach Practitioner®

3.4.3.2.

Algemene titel: ICR International Certified Coach®

3.4.3.3.

Alle ICR Coach Register titels, waaronder: ICR®, ICR.ADR®, ICR.B®, ICR.C®,
ICR.H®, ICR.I®, ICR.MED®, ICR.NLP®

3.4.3.4.

Alle ICR Coach Register hoofdscopes waaronder: ICR Office Operations Officer®, ICR
Coach Register Official Representative®, ICR International Certified Coach®, ICR
International Certified Business-coach®, ICR International Certified Child-coach®, ICR
International Certified Conflict-coach®, ICR International Certified Hypnosis-coach®,
ICR International Certified Inheritance-coach®, ICR International Certified NLPcoach®, ICR International Certified Medically-qualified-coach®

3.4.3.5.

Alle ICR Coach Register sub-scopes

3.4.3.6.

Alle ICR Coach Register sub-types

3.4.3.7.

Alle ICR Coach Register gekoppelde specialismen

3.4.3.8.

Alle ICR Coach Register gekoppelde levels (associate, full, honorary, excellence,
revoked, suspended)
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3.4.4. IHR REGISTER
3.4.4.1.

Certificeringsschema: IHR International Hypnosis Practitioner®

3.4.4.2.

Algemene titel: IHR International Certified Hypnosis Practitioner®

3.4.4.3.

Alle IHR Register titels, waaronder: IHR®, IHR.HC®, IHR.HYP®, IHR.MED

3.4.4.4.

Alle IHR Register hoofdscopes waaronder: IHR Office Operations Officer®, IHR Register
Official Representative®, IHR International Certified Hypnosis-coach®, IHR
International Certified Hypnotherapist®, IHR International Certified Medically-qualifiedhypnosis-practitioner®

3.4.4.5.

Alle IHR Register sub-scopes

3.4.4.6.

Alle IHR Register sub-types

3.4.4.7.

Alle IHR Register gekoppelde specialismen

3.4.4.8.

Alle IHR Register gekoppelde levels (associate, full, honorary, excellence, revoked,
suspended)

CERTIFICATEN
4.1.

Iedere certificaathouder verkrijgt een certificaat van vakbekwaamheid of goedkeuring,
hierna genoemd: certificaat.

4.2.

Het certificaat wordt opgesteld en afgegeven door GLOBAL NETWORK GROUP.

4.3.

Het certificaat blijft eigendom van GLOBAL NETWORK GROUP en kan onder alle
omstandigheden worden ingenomen, ongeldig worden verklaard of worden (in)gevorderd.

RECHT OP GEBRUIK
5.1.

Het gebruik van de collectieve logos en merken is exclusief voorbehouden aan de
certificaathouders.

5.2.

De certificaathouder heeft het recht op het gebruik van de beeld- en/of woordmerken voor
zover GLOBAL NETWORK GROUP dit gebruiksrecht aan de certificaathouder heeft
toegekend.

5.3.

Indien het recht op het gebruik (nog) niet is toegekend heeft de certificaathouder geen
recht op het gebruik van de beeld- en/of woordmerken behoudens een afwijkend besluit
van GLOBAL NETWORK GROUP.

5.4.

De certificaathouder verkrijgt het recht op het gebruik door het afgeven van een
schriftelijke verklaring aan GLOBAL NETWORK GROUP waaruit blijkt dat de
certificaathouder bekend en akkoord is met de GLOBAL NETWORK GROUP aan het gebruik
gestelde voorwaarden.
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5.5.

Indien de certificaathouder het gebruiksrecht heeft verkregen dient de certificaathouder bij
de door GLOBAL NETWORK GROUP aan te stellen organisatie het beeldmerk en/of het
woordmerk af te nemen. Hiervoor is de bedoelde organisatie gerechtigd een vergoeding
aan de certificaathouder door te belasten. Indien de bedoelde organisatie een vergoeding
in rekening brengt is de certificaathouder gehouden eerst de vergoeding aan de bedoelde
organisatie tegen finale kwijting te voldoen alvorens de bedoelde organisatie de plicht tot
levering heeft.

5.6.

De certificaathouder kan de collectieve merken gebruiken voor:

5.6.1. de opneming in de eigen huisstijl
5.6.2. de vermelding op het eigen briefpapier
5.6.3. de vermelding op de eigen website
5.6.4. de vermelding in advertenties
5.6.5. de vermelding in materiaal ten behoeve van activiteiten op het gebied van beursuitingen,
verkoop, promotie en sponsoring
5.6.6. ieder ander gebruik in overleg met en na verkregen toestemming van GLOBAL NETWORK
GROUP
VERPLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
6.1.

De certificaathouder is gehouden het gebruik van de beeld- en/of woordmerken
permanent, onverkort en onvoorwaardelijk in overeenstemming te houden met dit
reglement alsmede alle andere reglementen, instructies, voorwaarden of anderszins
gestelde instructies welke verband houden met of voortkomen uit de certificatie van de
certificaathouder of vanwege een door GLOBAL NETWORK GROUP ingestelde maatregel of
verordening.

6.2.

GLOBAL NETWORK GROUP is bevoegd aan het gebruiksrecht zoals bedoeld in het
reglement voorwaarden te verbinden. Deze bevoegdheid geldt voor zowel collectieve als
individuele voorwaarden.

6.3.

GLOBAL NETWORK GROUP is bevoegd met betrekking tot het gebruiksrecht zoals bedoeld
in het reglement nadere regelgeving vast te stellen en te verordenen.

6.4.

De certificaathouder is gehouden de collectieve merken herkenbaar en leesbaar te
gebruiken.

6.5.

Het is de certificaathouder niet toegestaan een collectief merk geheel of gedeeltelijk aan te
passen, te veranderen of anderszins van de oorspronkelijke tekst en vorm te laten
afwijken.

6.6.

De uitzondering wordt gevormd door de vrije keuze van de kleur en het formaat.

6.7.

De certificaathouder is verplicht met betrekking tot het formaat:

6.7.1. de oorspronkelijke verhoudingen van het collectieve merk in stand te laten;
6.7.2. een minimale doorsnede van het beeldmerk van 1.5 centimeter aan te houden.
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HANDHAVING EN SANCTIES
7.1.

De certificaathouder is desgevraagd verplicht GLOBAL NETWORK GROUP per ommegaande
schriftelijk te informeren over het door hem / haar toegepaste of voorgenomen gebruik
van de collectieve merken.

7.2.

GLOBAL NETWORK GROUP is altijd bevoegd om zich te doen laten informeren over het
gebruik van de collectieve merken door een certificaathouder. Hiertoe kan GLOBAL
NETWORK GROUP ondermeer gebruik maken van externe bronnen of deskundigheid.

7.3.

Anonieme bronnen of deskundigheid kwalificeert niet. GLOBAL NETWORK GROUP is niet
verplicht externe bronnen of deskundigheid bekend te stellen aan de certificaathouder of
derden.

7.4.

GLOBAL NETWORK GROUP is bevoegd het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang of op
enig ander door GLOBAL NETWORK GROUP te bepalen tijdstip te ontzeggen. GLOBAL
NETWORK GROUP is bevoegd aan de ontzegging nadere voorwaarden te koppelen,
ondermeer met betrekking tot de intrekking en de duur van de ontzegging. De ontzegging
kan worden aangezegd tegen bepaalde of onbepaalde tijd.

7.5.

Een ontzegging dient te zijn gebaseerd op het gestelde in dit reglement of op een
handelen, doen of nalaten door de certificaathouder in strijd met de naam en faam van het
beroep of de beroepsgroep voor zover dit blijkt uit of is gebaseerd op de certificatie van de
certificaathouder.

7.6.

Een ontzegging geschiedt altijd schriftelijk per aangetekend schrijven of email.

7.7.

Een verbod op het gebruiksrecht ontstaat als en indien de inschrijving van de
certificaathouder in register eindigt alsmede als en indien het certificaat van
vakbekwaamheid is vervallen, vervalt, wordt ingevorderd of is ingevorderd.

7.8.

Indien de certificaathouder wordt geschorst of geroyeerd wordt het gebruiksrecht
automatisch eveneens geschorst of geroyeerd behoudens een afwijkend besluit van
GLOBAL NETWORK GROUP.
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