KNGF Reglement op het gebruik - en toezicht op het gebruik van het collectieve beeldmerk ‘Fysio-EPD’
Artikel 1
1.1.
In dit Reglement wordt verstaan onder:
Gebruiker(s)

de gebruiker(s) van het collectieve beeldmerk Fysio-EPD die bevoegd
zijn (verklaard) tot het gebruik hiervan

KNGF

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie

Leverancier

de leverancier van een Product

Merk

het collectieve beeldmerk Fysio-EPD

Product

de programmatuur, application service provision (ASP) of software as a
service (SAAS) die door de fysiotherapeut wordt gebruikt in het kader van
de praktijkuitoefening

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Programma
van eisen
Fysio-EPD

de door de beroepsgroep fysiotherapie geformuleerde eisen aan de IT
omgeving

Reglement

dit reglement

Het gemeenschappelijk kenmerk van de diensten die de Gebruikers van het Merk
aanbieden is dat zij een Product aanbieden dat voldoet aan het Programma van eisen
Fysio-EPD.
Het gemeenschappelijk kenmerk van de Gebruikers van het Merk is dat zij Leverancier
zijn van een Product op het gebied van de fysiotherapie.
Het KNGF kent het recht tot gebruik van het Merk in de Benelux toe met inachtneming
van de bepalingen van dit Reglement, aan de Leveranciers als bedoeld in artikel 2.3.
De Gebruikers zijn gerechtigd het Merk te voeren ten aanzien van de versie van het
Product waarvoor de licentie is aangevraagd en dit Merk aan te brengen ter zake van de
diensten, ter onderscheiding waarvan het collectieve merk dient, op de website, in
reclame-uitingen, posters, prijslijsten, folders, rekeningen en/of briefpapier. Dit gedurende
de door KNGF vast te stellen licentietermijn.
De Gebruikers kunnen gehouden zijn tot een jaarlijkse vergoeding voor het recht tot
gebruik van het Merk aan het KNGF, waarvan de hoogte door het KNGF wordt
vastgesteld.
De Gebruikers zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van Merk aan een derde over te
dragen of aan een derde een licentie hierop te verlenen.

Artikel 2
2.1.
Het gebruik van het Merk dient schriftelijk te worden aangevraagd bij KNGF via een
hiertoe bestemd formulier.
2.2.
De Leverancier is slechts bevoegd tot het gebruik van het Merk voor de in artikel 1
vermelde diensten, indien hij/zij daartoe schriftelijk door KNGF is toegelaten.
2.3.
De vereisten voor toelating zijn:
a.
Het overleggen van een verklaring van een door het KNGF aangewezen
auditorganisatie waaruit blijkt dat een (versie van een) Product voldoet aan de
meest actuele versie van het Programma van eisen Fysio-EPD;
b.
De aanvrager aanvaardt de toepasselijkheid van alle door het KNGF
vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan;
c.
De aanvrager voldoet aan elementaire eisen van Leveranciers en er is geen op
feiten of omstandigheden gebaseerde, en voor de bedrijfs- of beroepsuitoefening
relevante twijfel ten aanzien van zijn vakbekwaamheid.
2.4.
Het KNGF kan besluiten om ook (rechts)personen die niet voldoen aan de vereisten voor
toelating als beschreven in artikel 2.3 van dit Reglement, toe te laten tot het gebruik van
het Merk. Hierbij kan het KNGF aanvullende voorwaarden stellen.
2.5.
KNGF is te allen tijde bevoegd het Merk te wijzigen in een nieuw collectief (beeld)merk of
het Merk in te trekken voor collectief gebruik. KNGF zal in dat geval voorzien in een
overgangsperiode van twaalf maanden gedurende welke periode de Gebruiker het Merk
mag gebruiken.

Artikel 3
3.1.
Het is de Gebruiker bij de ingebruikneming van het Merk niet toegestaan enige wijziging
aan te brengen in de vormgeving van het Merk noch dit – direct of indirect - in diskrediet
te brengen jegens het publiek.
3.2.
Elke Gebruiker van het Merk is verplicht iedere inbreuk op en onbevoegd gebruik van het
Merk, dat hem/haar ter kennis komt, mede te delen aan het bestuur van het KNGF. Het
KNGF zal een dergelijke melding onderzoeken en indien nodig sancties treffen.
3.3.
Het KNGF houdt toezicht op het Gebruik van het Merk door periodiek te toetsen of de
Gebruiker voldoet aan de eisen van artikel 2.3 van dit Reglement.
3.4.
Indien KNGF vaststelt dat de diensten van de Gebruiker niet voldoen aan de kenmerken
als bedoeld in artikel 1.2 van dit Reglement kan KNGF de Gebruiker een sanctie
opleggen. Deze sanctie bestaan uit:
(tijdelijk) intrekken van het recht het Merk te gebruiken;
het opleggen van een boete van €7.500,-. Dit laat onverlet het recht van KNGF
om schadevergoeding te vorderen.
3.5.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is KNGF met uitsluiting van
derden (waaronder Gebruikers) en uitsluitend te harer discretie bevoegd een
vordering in te stellen tegen een ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik
maakt van het Merk of een overeenstemmend teken.

Artikel 4
4.1.
Tot wijziging van het Reglement kan worden besloten door het bestuur van het KNGF

met inachtneming van de vereisten gesteld in de statuten van het KNGF voor het nemen
van rechtsgeldige besluiten. Het KNGF stelt het Benelux Merkenbureau in kennis van
elke wijziging in dit Reglement.

Artikel 5
5.1.
Het recht op het gebruik van het Merk eindigt, onverminderd het bepaalde in de wet en/of
dit reglement en/of andere op de gebruikers toepasselijke reglementen van KNGF door:
a. het - ook na sommatie - in gebreke blijven van een Gebruiker te voldoen aan zijn
verplichtingen ingevolge dit reglement;
b. de ontzegging door het bestuur van KNGF van de bevoegdheid tot gebruik;
c. verval of nietigheid van de registratie in het algemeen of ongeldigheid anderszins,
wijziging van het collectieve merk hieronder begrepen.
5.2.
De Gebruiker, wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen
recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt doordat hij materiaal voorzien van het
Merk, niet meer mag gebruiken.

Artikel 6
6.1.
De Gebruikers van het Merk zijn niet meer aan dit Reglement gebonden, zodra het
Merk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.

Artikel 7
7.1.
Dit Reglement treedt in werking na vaststelling door het bestuur van het KNGF.
7.2.
In gevallen waarin dit Reglement geen uitsluitsel biedt, beslist het bestuur van het KNGF.
7.3.
Het Reglement wordt beheerst door Nederlands recht.

Vastgesteld door het bestuur van het KNGF op 30-03-2011.

