COMMUNICATIELICENTIE
‘ON THE WAY TO PLANETPROOF’
UITGANGSPUNTEN
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SMK is eigenaar van het geregistreerde woord- en beeldmerk ‘On the way to
PlanetProof’, dat als keurmerk functioneert voor gecertificeerde producten volgens
de eisen van de gelijknamige certificatieschema’s die SMK voert;
Het woord- en beeldmerk is als collectief beeldmerk ingeschreven bij het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE);
SMK maakt voor het afgeven van een communicatielicentie onderscheid tussen
twee productcategorieën ‘On the way to PlanetProof’ gecertificeerde verpakte
producten:
a. Plantaardige producten en be- en verwerkte plantaardige producten;
b. Dierlijke producten en be- en verwerkte dierlijke producten (zuivel, eieren);
SMK is bereid licentiehouders onder hierna genoemde voorwaarden licentie te
verlenen voor het gebruik van het woord- en beeldmerk ‘On the way to PlanetProof’
in relatie tot de desbetreffende categorie gecertificeerde producten;
Licentiehouder is voor de betreffende productencategorie(ën) geen
certificaathouder volgens het certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’, maar
verhandelt of verkoopt wel deze categorie producten.
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b.
c.
d.

e.

f.
g.

Inhoud van de Licentie

Licentiehouder verwerft het recht om het woord- en beeldmerk ‘On the way to
PlanetProof’; te benutten op reclame, promotie c.q. communicatie uitingen, waarbij
in deze uitingen een duidelijke en herkenbare relatie ligt tussen het gebruik van het
woord- en beeldmerk en gecertificeerd verpakt product dat het keurmerk ‘On the
way to PlanetProof’ draagt. In geen geval mag er misverstand ontstaan over de
status van certificatie en de identiteit van het product.
Bij onverpakte producten is communicatie met het woord- en beeldmerk alleen
mogelijk wanneer de handel c.q. retailorganisatie is gecertificeerd. In dat geval is
een communicatielicentie niet nodig, omdat daarin al via certificatie is voorzien.
Deze communicatielicentie geeft licentiehouder niet het recht het beeldmerk op
productverpakkingen af te beelden. Dit recht is voorbehouden aan certificaathouders.
Onder reclame, promotie c.q. communicatie uitingen van licentiehouder worden
onder andere verstaan websites, advertenties, magazines, social media uitingen,
briefpapier, reclamefolders, advertenties, posters, banners, catalogi, webshops,
brochures en handelsdocumenten (offertes, facturen, leverbonnen,
assortimentslijsten): alle uitingen die niet fysiek zijn verbonden aan een
gecertificeerd product.
SMK biedt licentiehouder bestanden ter beschikking voor de grafische afbeelding van
het woord- en beeldmerk. Vorm, grootte, typografische uitvoering en kleurgebruik
van het keurmerk (woord- en beeldmerk) dienen te voldoen aan de daartoe door
SMK vastgestelde technische voorschriften, zoals te vinden via de website van SMK
(https://www.planetproof.eu/515/certificeren/voorwaarden--tarieven--logo/controle-richtlijnen-gebruik-en-ontvangst-logo-planetproof.html
SMK stelt licentiehouder teksten met toelichting over het keurmerk ter beschikking,
die licentiehouder in haar uitingen kan gebruiken, of waarnaar licentiehouder op de
website van SMK kan verwijzen.
Woord- en beeldmerk en toelichtende tekst over het keurmerk kunnen uitsluitend
worden gebruikt na schriftelijke toestemming door SMK. Licentiehouder stuurt
hiervoor de beoogde afbeelding, situatieschets en of tekst toe aan SMK
(smk@smk.nl), waarna binnen een week SMK hierop reageert.

h.
i.
j.

Woord- en beeldmerk mogen door de certificatie-instelling en de certificaathouder
niet als eigen fabrieks- of handelsmerk worden gebruikt.
Op reclame-uitingen van de licentiehouder is de Milieu Reclame Code van toepassing.
De stichting zal tegen wederrechtelijk gebruik van het keurmerk optreden.
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Ten einde een licentie te verkrijgen, dient de licentiehouder een aanvraag in per email aan smk@smk.nl, waarin naam van bedrijf, contactpersoon, adresgegevens,
productcategorie en aantal vestigingen is vermeld. SMK neemt een aanvraag binnen
een week in behandeling.
De licentie gaat in op de datum van ondertekening en wordt jaarlijks stilzwijgend
verlengd tot een periode van 5 jaar.
De licentie kan door licentiehouder worden opgezegd per kalenderjaar, met een
opzegtermijn van twee maanden.
De licenties zijn niet overdraagbaar.
SMK aanvaardt geen aansprakelijkheid die het gevolg is van het onjuist of onterecht
gebruik van het woord- en beeldmerk door de licentiehouder. Deze aansprakelijkheid
ligt geheel bij de licentiehouder.
De licentiehouder is verantwoordelijk en controleert dat zijn toeleveranciers ‘On the
way to PlanetProof’ gecertificeerd product leveren, daar waar communicatie over
deze producten plaatsvindt met gebruikmaking van het woord- en beeldmerk ‘On the
way to PlanetProof’.
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Controle

SMK behoudt zich het recht voor onafhankelijke steekproeven te laten uitvoeren bij
licentiehouder. Indien blijkt dat licentiehouder niet volgens de voorwaarden gebruik
maakt van het woord- en beeldmerk, stelt SMK licentiehouder eenmalig in staat de
uiting binnen een week te herstellen c.q. te verwijderen. In dat geval zijn de kosten
van de steekproef voor rekening van de licentiehouder.
Indien binnen de periode van een kalenderjaar een tweede of derde overtreding
wordt vastgesteld, geldt bij elke overtreding een boete van 10% van de jaarlijkse
licentiefee. Bij meer dan drie overtredingen wordt de licentie per direct ingetrokken.
Dit betekent dat licentiehouder op geen enkele wijze meer gebruik kan maken van
het woord- en beeldmerk totdat een nieuwe aanvraag is goedgekeurd, op straffe van
een boete van een volledige jaarlijkse licentiefee.

Artikel 4.
a.

Aanvraag, duur en voorwaarden

Licentiefee

Voor het gebruik van het woord- en beeldmerk is licentiehouder aan SMK per
productcategorie en per kalenderjaar een licentiefee verschuldigd. Deze fee wordt
voor de eerste maal na goedkeuring van de aanvraag in rekening gebracht. In
opvolgende jaren wordt de fee in het eerste kwartaal van het jaar in rekening
gebracht.
Indien een gedeelte van het jaar de licentie wordt aangevraagd, geldt alsnog de fee
voor het gehele kalenderjaar.
In afwijking van punt b. geldt voor 2019 voor licentiehouders een introductietarief
van 50%.
De hoogte van de licentiefee staat vermeld op het tarievenblad van SMK. Deze is
gelijk aan de afdracht die retail is verschuldigd per productcategorie in het geval
sprake is van certificatie.

