REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET KEURMERK “GZ-HAPTOTHERAPEUT” EN HET
LOGO VAN DE VERENIGING
Préambule

De Vereniging heeft gemeend de titel (dienstmerk) “GZ-Haptotherapeut” en het logo van de
Vereniging merkenrechtelijk te laten beschermen bij het Benelux Merkenbureau.
De volgende overwegingen hebben hierbij een rol gespeeld:
- bescherming van de potentiële cliënt;
- kwaliteitsborging binnen de beroepsgroep;
- herkenbaarheid van de geregistreerde GZ-Haptotherapeuten;
- het bevorderen van de identiteit en eenheid van de haptotherapie;
- bescherming tegen misbruik door personen die niet vallen onder de ledencategorie zoals vermeld
in artikel 4 lid 2 van de Statuten.

Artikel 1 - bevoegdheid en gebruiksrecht
1.1

Het Bestuur van de Vereniging is als enige bevoegd het recht tot gebruik van de titel
(dienstmerk) "GZ-Haptotherapeut" en het logo van de Vereniging met inachtneming van de
bepalingen van dit reglement, toe te kennen aan de leden van de Vereniging die voldoen aan
de bepalingen van artikel 3 van dit reglement.

1.2

Het in het voorafgaande lid bedoelde gebruiksrecht is strikt persoonlijk en op geen enkele
wijze overdraagbaar dan wel aan derden in licentie te geven.

Artikel 2

Het recht gebruik te maken van de titel (het dienstmerk) "GZ-Haptotherapeut" en het logo van de
Vereniging komt toe aan diegene die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. Lid van de Vereniging (A-leden)
b. Ingeschreven in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.
Artikel 3
3.1

Het gebruik van de titel (dienstmerk) "GZ-Haptotherapeut" is de leden die voldoen aan de
bepalingen van artikel 2 slechts toegestaan als toevoeging achter de naam op briefpapier,
nota's, in advertenties, (wetenschappelijke) publicaties, bij audiovisuele middelen en andere
middelen om zich publiekelijk of in wetenschappelijke kring bekend te maken.

3.2

Het gebruik van het logo van de Vereniging is de leden die voldoen aan de bepalingen van
artikel 2 slechts toegestaan als toevoeging op briefpapier, nota's, in advertenties,
(wetenschappelijke) publicaties, bij audiovisuele middelen en andere middelen om zich
publiekelijk of in wetenschappelijke kring bekend te maken.

3.3.

Indien de titel (dienstmerk) "GZ-Haptotherapeut" en het logo van de Vereniging wordt
gebruikt om andere diensten aan te bieden dan die waarvoor de gebruiker van de titel
(dienstmerk) en het logo is geregistreerd, vervalt het recht op gebruik van de titel
(dienstmerk) en het logo.

Artikel 4 - maatregelen
De Commissie Praktijkvisitatie van de Vereniging is aangewezen als toezichthoudend orgaan op het
gebruik van de titel (het dienstmerk) "GZ-Haptotherapeut" en het logo van de Vereniging.
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4.2

Indien blijkt, al dan niet na het indienen van een klacht, dat een daartoe gerechtigd lid de titel
(dienstmerk) “GZ-Haptotherapeut” en het logo van de Vereniging op een andere wijze
gebruikt dan in dit reglement is bepaald, is de Commissie Praktijkvisitatie bevoegd de
volgende maatregelen te nemen tegen het betreffende lid van de Vereniging:
4.2.1

een waarschuwing gepaard met een aanwijzing welke maatregel door het
betreffende lid van de Vereniging moet worden genomen om aan de vereisten van
dit reglement te kunnen voldoen;
de termijn waarbinnen na deze waarschuwing de aangegeven maatregel moet
worden genomen, bedraagt één (1) maand;

4.2.2

het opleggen van een boete met een maximum van tweeduizend euro (€ 2.000,00)
voor iedere overtreding, wanneer het betreffende lid de aangegeven maatregel
binnen de gestelde termijn van één (1) maand niet heeft genomen;

4.2.3

een bindend advies aan het Bestuur tot schorsing als lid van de Vereniging casu quo
verwijdering uit het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten, wanneer het
betreffende lid de aangegeven maatregel niet heeft genomen en de opgelegde boete
niet heeft betaald.

Artikel 5
Alle leden van de Vereniging die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel (dienstmerk) "GZHaptotherapeut" en het logo van de Vereniging worden geacht iedere inbreuk op deze titel
(dienstmerk) en dit logo die hun ter kennis komt mee te delen aan het Bestuur van de Vereniging. Het
Bestuur beslist omtrent het optreden dienaangaande.
Artikel 6 - gebruiksrecht
6.1

6.2

Het recht van het gebruik van de titel (dienstmerk) "GZ-Haptotherapeut" en het logo van de
Vereniging eindigt, onverminderd het bepaalde in de Benelux Merkenwet,
6.1.1

door beëindiging van het lidmaatschap conform de Statuten van de Vereniging;

6.1.2

door het ook na sommatie geen gevolg geven aan de wijzigingen bedoeld in artikel 4
lid 2.1 van dit reglement;

6.1.3

door het ook na sommatie niet voldoen van de boete als bedoeld in artikel 4 lid 2.2
van dit reglement;

6.1.4

bij intrekking of niet verlengen van de inschrijving in het Kwaliteitsregister van GZHaptotherapeuten;

6.1.5

bij een uitspraak van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie waarbij
sprake is van schorsing als lid van de Vereniging of vervallen verklaring van het
lidmaatschap van de Vereniging.

Het betreffende lid van de Vereniging, waarvan het gebruiksrecht van de titel (dienstmerk)
"GZ-Haptotherapeut" en het logo van de Vereniging ingevolge het eerste lid van dit artikel
eindigt, heeft geen recht op vergoeding van schade die hij lijdt doordat hij deze titel
(dienstmerk) en dit logo niet langer mag gebruiken.
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