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Artikel 1 - Afbeelding
1.

De logo’s van Stichting Trouwbranche Nederland bestaan in de volgende
uitvoeringen als hieronder aangegeven:

2.

De kleuren van de hierboven afgebeelde logo’s dragen de kleurcodes RGB R=87
G=87 B=86 en RGB R=222 G=185 B=170

Artikel 2 - Verkrijgbaarheid
1. De afbeeldingen van de logo’s weergegeven onder artikel 1, lid 1 worden
bijgevoegd aan de bevestigingsmail, die aangesloten leveranciers ontvangen na
goedkeuring voor het aansluiten bij de stichting en kunnen worden opgevraagd bij
het secretariaat van STNL.

Artikel 3 - Logo Stichting Trouwbranche Nederland
1. Het gebruik van het logo weergegeven onder artikel 1, lid 1, is voorbehouden aan
leveranciers aangesloten bij STNL.
2. De bij STNL aangesloten leverancier mag de logo’s zoals weergegeven onder artikel
1, lid 1, pas voeren nadat de leverancier de bevestigingsmail met de daarbij
gevoegde logo’s heeft ontvangen. De logo’s mogen alleen gevoerd worden zolang de
leverancier is aangesloten bij STNL. Wanneer een leverancier niet langer aangesloten
is bij STNL, moet de leverancier het logo verwijderen van alle uitingen, zowel digitaal
als in print.

3. Trouwbranche leveranciers die niet zijn aangesloten bij Stichting Trouwbranche
Nederland, mogen de logo’s niet voeren, tenzij STNL de leverancier hier schriftelijk
toestemming voor heeft gegeven.
4. Voor de bescherming van het logo zijn bij STNL aangesloten leveranciers verplicht om
melding te doen van onjuist en onrechtmatig gebruik van het logo. STNL verplicht
zich om adequaat actie te ondernemen tegen onjuist, dan wel onrechtmatig gebruik
van het logo.

Artikel 4 - Gebruik
1. De logo’s mogen uitsluitend gebruikt worden in de uitvoering als afgebeeld in
artikel 1, lid 1.
2. De aangesloten leveranciers mogen de logo’s opnemen;
- op visitekaartjes
- op briefpapier
- in advertenties
- op posters
- op brochures/flyers
- op internetsites
- op social media
3. Zodra de in artikel 1, lid 1, genoemde logo’s worden afgebeeld op websites of in
andere digitale uitingen, dienen de logo’s aanklikbaar te zijn en de gebruiker door
te linken naar de informatiepagina over aangesloten leveranciers op de website
www.stichtingtrouwbranchenederland.nl.
4. De daartoe benodigde hyperlink wordt door STNL beschikbaar gesteld.
5. De formaten van de logo’s in commerciële uitingen of correspondentie zijn niet aan
afmetingen gebonden. De afbeeldingen van de logo’s zullen in ieder geval
ondergeschikt zijn aan de presentatie van de eigen organisatie.
6. Geen voorschriften worden gegeven ten aanzien van de plaats in de commerciële
uiting of correspondentie. Ook hiervoor geldt echter, dat er ondergeschiktheid
moet bestaan aan de eigen presentatie.
7. Ten aanzien van de kleurstelling wordt voorgeschreven dat de afbeelding van de
logo’s bedoeld onder artikel 1, lid 1, wordt afgebeeld in de voorgeschreven
kleuren.

8. Betreft het gebruikte correspondentie of commerciële uitingen in zwart-wit, dan
kunnen de logo’s in zwart-wit worden afgebeeld.

Artikel 5 - Maatregelen
1. Indien de leverancier handelt in strijd met enige hiervoor vermelde op de
leverancier rustende verplichting heeft het bestuur van STNL de mogelijkheid
maatregelen te nemen. De desbetreffende leverancier zal hiervan onmiddellijk op
de hoogte worden gebracht door middel van een kennisgeving. Indien de
leverancier het onrechtmatig gebruik van de logo’s niet binnen vier weken na
dagtekening van de kennisgeving staakt, kan STNL zonder nadere berichtgeving
onverwijld juridische stappen ondernemen.

Artikel 6 - Aanspraken
1. STNL is verplicht de leverancier zowel in als buiten rechte zoveel mogelijk terzijde
te staan bij verweer tegen de aanspraken van derden met betrekking tot het
gebruik van het logo. STNL vrijwaart de leverancier van alle kosten, waaronder
proceskosten en schadevergoedingen, waartoe de leverancier veroordeeld zou
worden indien blijkt dat de toepassing van de in artikel 1, lid 1, genoemde logo’s
door de leverancier inbreuk maakt op de rechten van derden. In een eventuele
procedure tegen de leverancier waarbij een derde enige bewering als
vorenbedoeld tracht waar te maken, is de leverancier verplicht om aan STNL de
mogelijkheid te bieden zich in dit proces te voegen of hierin te interveniëren.

Artikel 7 - Overige bepalingen
1. De bepalingen van de Statuten en overige reglementen van Stichting
Trouwbranche Nederland zijn mede hierop van toepassing.

