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Artikel 1 – Afbeelding (Keurmerklogo) 

 

Het logo van het Keurmerk Cadeaukaarten is als volgt uitgevoerd: 

 

Huisstijl kleur groen 

 

 

 

Huisstijl kleur zwart en  wit   

 

   

 

 

Artikel 2 – Intellectuele eigendom en merkrecht 

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp van het Keurmerklogo berusten bij de Stichting 

Keurmerk Cadeaukaarten. Het Keurmerklogo is ten name van de stichting als woord- en beeldmerk 

geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder de nummers  [1333692 en 

1333690]. 
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Artikel 3 – Verkrijgbaarheid 

 

De afbeelding van het  Keurmerklogo kan gedownload worden van de website van de Stichting 

Keurmerk Cadeaukaarten www.keurmerkcadeaukaarten.nl of kan worden opgevraagd bij het 

secretariaat via info@keurmerkcadeaukaarten.nl. 

 

Artikel 4 –  Gebruiksrecht  

 

Het gebruik van het Keurmerklogo is voorbehouden aan Deelnemers van het Keurmerk 

Cadeaukaarten, zonder exclusiviteit voor een individueel lid.  

 

Artikel 5 – Uitvoering 

 

Het Keurmerklogo mag uitsluitend gebruikt worden in de uitvoering als afgebeeld in artikel 1. 

 

Artikel 6 – Formaat 

 

Het formaat van het Keurmerklogo is niet aan afmetingen gebonden. De afbeelding van het 

Keurmerklogo dient altijd ondergeschikt te zijn aan de  eigen productpresentatie en 

marketingcommunicatie van de Deelnemer.  

 

Artikel 7 – Plaats 

 

Geen voorschriften worden gegeven ten aanzien van de plaats van het Keurmerklogo in enige 

commerciële uiting of in correspondentie. Hierbij geldt tevens dat het gebruik van het Keurmerklogo 

ondergeschiktheid moet zijn aan de eigen productpresentatie en marketingcommunicatie. Bij 

afbeelding van het Keurmerklogo op websites, is dit alleen toegestaan op de webpagina’s van het 

betreffende producten van de Deelnemers waarvoor het gebruiksrecht is verleend. 

 

Artikel 8 – Doorlinken 

 

Indien het Keurmerklogo wordt afgebeeld op websites of in andere digitale uitingen, dient het logo 

aanklikbaar te zijn en de gebruiker door te linken naar de website www.keurmerkcadeaukaarten.nl van 

de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten. 

 

Artikel 9 – Kleurstelling 

 

Ten aanzien van de kleurstelling wordt voorgeschreven dat de afbeelding van het Keurmerklogo 

bedoeld onder artikel 1 wordt afgebeeld in de in artikel 1 voorgeschreven kleuren. 

 

Artikel 10 – Reglement Keurmerk Cadeaukaarten 

 
Dit reglement maakt als bijlage 2 deel uit van het Reglement Keurmerk Cadeaukaarten en is 
vastgesteld op 17 mei 2016.  

# 


