Voorwaarden gebruik beeldmerk en merknaam De Uitdaging® versie (28-02-2012)
1. U mag het beeldmerk of de merknaam De Uitdaging® (lees logo) van het logo
uitsluitend gebruiken volgens de uitdrukkelijke aanwijzingen in uw licentieovereenkomst. Het is niet toegestaan:
1.1 Het logo te gebruiken op een wijze die, of in materiaal dat niet
redelijk en nauwkeurig is.
1.2 Het logo te gebruiken op producten, productverpakkingen of
productdocumentatie zoals bijv. Kleding of hoofddeksels met uitzondering van
de door de Uitdaging zelf geleverde artikelen of producten die zijn voorzien
van het logo.
1.3 Het logo te gebruiken op een wijze die misleidend of verwarrend kan zijn
of die het logo of De Uitdaging® in een negatief daglicht kan plaatsen.
1.4 Het door De Uitdaging® geleverde ontwerp van het logo te wijzigen of uw
eigen ontwerp te maken.
2. Als DE UITDAGING® daarom verzoekt, dient u alle materialen waarop u het
logo wilt gebruiken bij DE UITDAGING® in te dienen voor voorafgaande evaluatie
en goedkeuring.
3. U erkent en accepteert dat DE UITDAGING® en/of haar dochterondernemingen
alle rechten op het logo bezitten. Alle goodwill voortvloeiend uit uw gebruik
van het logo komt uitsluitend ten goede aan DE UITDAGING®. U kunt geen enkel
recht laten gelden op het gebruik van het logo, anders dan uitdrukkelijk
verleend door DE UITDAGING®. Door het gebruik van het logo verkrijgt u geen
rechten. Het is niet toegestaan het logo te registreren.
4. U dient de navolgende voorwaarden te accepteren: (i) de geldigheid van het
logo als handelsmerk, DE UITDAGING®’s eigendom van het logo, DE UITDAGING®’s
recht om gebruik van het logo toe te staan of te verhinderen, DE UITDAGING®’s
aanvragen of registraties voor het logo of onderdelen daarvan. Alle rechten op
het gebruik van het logo zullen automatisch en zonder vooraankondiging
vervallen wanneer u een van de bovengenoemde punten betwist.
5. Alle rechten op het gebruik van het logo vervallen automatisch na opzegging
van uw overeenkomst met DE UITDAGING®. DE UITDAGING® mag uw recht op het
gebruik van het logo op elk moment intrekken indien u, naar inzicht van DE
UITDAGING®, zich niet houdt aan deze voorwaarden of de voorwaarden van enige
andere overeenkomst(en) met DE UITDAGING®. Na verval of beëindiging van de
overeenkomst met DE UITDAGING® of anderzijds uw recht om het logo te
gebruiken, zult u direct een einde maken aan elk gebruik van het logo.
Onverminderd de voorafgaande bepaling zult u het logo verwijderen van alle
materialen in uw bezit of onder uw beheer, of deze materialen vernietigen
indien verwijdering van het logo niet mogelijk is.
Na beëindiging van de overeenkomst is het niet toegestaan uw bedrijf te
presenteren als deelnemer of voormalig deelnemer aan De Uitdaging®. Indien u
zich niet houdt aan deze bepalingen, stemt u in met een formeel verbod op
gebruik van het logo. U gaat akkoord dit formele verbod niet te zullen
aanvechten en aanvaard dat een financiële boete geen geschikt rechtsmiddel is
voor ongeautoriseerd gebruik van het logo.
6. Indien DE UITDAGING® niet in staat is bezwaar te maken tegen bepaalde
praktijken, gebruiken of omissies van uw kant, mag dat niet worden opgevat als
een verklaring van afstand van het recht van DE UITDAGING® om in de toekomst
bezwaar te maken tegen, of wijzigingen te eisen in deze praktijken, gebruiken
of omissies; noch mag dit worden opgevat als goedkeuring van deze praktijken,
gebruiken of omissies.
11 HET LOGO WORDT GELEVERD “AS-IS”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF
SCHADELOOSSTELLING.

