Reglement Collectieve merken (Stichting Kwaliteit Mediators)
Recht op gebruik van een collectief merk als bedoeld in dit reglement bestaat alleen inzake het merk waarvan en
alleen voor diegenen waarvoor het gebruik heeft opengesteld. De Stichting Kwaliteit Mediators (verder SKM)
heeft vooralsnog alleen de collectieve merken ‘MfN-registermediator en NMI-registermediator voor gebruik door
bij SKM geregistreerde mediators opengesteld.
Artikel 1 - Begrippen
In dit Reglement wordt verstaan onder:
a.
Reglement: dit reglement.
b.
MfN: Mediatorsfederatie Nederland
c.
SKM: de Stichting Kwaliteit Mediator, gevestigd te Rotterdam.
d.
Register: het door het SKM gehouden register waarin diegenen die een door SKM erkende
mediationtraining of -opleiding hebben gevolgd en ook overigens aan de daartoe door SKM gestelde eisen
voldoen, kunnen worden ingeschreven.
e.
Mediator(s): diegene die staat (staan) ingeschreven in het Register.
f.
Merken: de door SKM als collectief merk bij het Benelux-Merkenbureau te deponeren c.q. gedeponeerde
aanduidingen waarop SKM dit Reglement van toepassing heeft verklaard, waaronder de aanduidingen
'NMI Mediator', 'NMI Registermediator', en MfN-registermediator
Artikel 2 - Gemeenschappelijk kenmerk
Het gemeenschappelijk kenmerk van de Mediators is, dat zij staa n ingeschreven in het Register.
Artikel 3 - Gebruiksrecht
3.1
3.2

3.3

De Mediator heeft het recht op gebruik van de Merken voor zover het SKM dit recht aan de Mediator
heeft toegekend. (NB: zie bovenschrift)
De Mediator draagt ervoor zorg dat bedoeld gebruik steeds in overeenstemming is met dit Reglement en
met de door SKM uitgevaardigde, de Mediator regarderende regels en voorwaarden, waaronder de door
SKM uitgevaardigde gedragsregels voor Mediators ('MfN Gedragsregels').
SKM is bevoegd om aan het in 3.1 bedoelde recht en/of gebruik voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Controle en sancties
4.1
4.2
4.3

De Mediator zal SKM desgevraagd schriftelijk informeren omtrent het gebruik door de Mediator van de
Merken (daaronder mede te verstaan het gebruik van een van de Merken).
SKM is bevoegd om zich op welke andere wijze ook op de hoogte te (doen) stellen omtrent het in 3
bedoelde gebruik.
SKM is bevoegd om de Mediator het in 3.1 bedoelde recht met onmiddellijke ingang of per enig ander
door SKM te bepalen tijdstip te ontzeggen indien daartoe naar het oordeel van SKM aanleiding bestaat,
bijvoorbeeld ingeval de Mediator niet handelt (nalaten daaronder begrepen) overeenkomstig het in dit

4.4
4.5
4.6

Reglement bepaalde en/of enige andere op hem/haar betrekking hebbende, door SKM uitgevaardigde
regel of voorwaarde naar het oordeel van het NMI niet of niet behoorlijk naleeft.
SKM kan bepalen dat de ontzegging geldt voor een door SKM te bepalen periode, dan wel voor
onbepaalde tijd.
De ontzegging zal geschieden door middel van een daartoe strekkende kennisgeving door SKM, welke
schriftelijk aan de Mediator zal worden gedaan of bevestigd.
Onverminderd het vorengaande is SKM bevoegd tot doorhaling van de inschrijving van de Mediator in
het Register in gevallen als in 4.3 bedoeld. Bedoelde doorhaling heeft van rechtswege, per het moment
van doorhaling, het vervallen van alle aan de Mediator ingevolge dit Reglement (of enig daarmee
samenhangend besluit van SKM) toekomende rechten en bevoegdheden tot gevolg.

Artikel 5 - Nadere regeling
SKM is bevoegd tot het stellen van nadere regels en voorwaarden aangaande de Merken en/of het
gebruik(srecht) daarvan. Zulks zal geschieden bij besluit van het bestuur van SKM of enige andere, daartoe door
het bestuur van SKM gemachtigd(e) of aangewezen persoon, orgaan of instantie.
Artikel 6 - Vaststelling en wijziging van dit reglement
6.1
De vaststelling van dit Reglement geschiedt door SKM.
6.2
SKM is bevoegd tot wijziging van dit Reglement (daaronder begrepen aanvulling, vervallenverklaring
en/of vervanging), eventueel onder vaststelling van een overgangsregeling.
Artikel 7 - Slotbepalingen
7.1

7.2

Indien de statuten van SKM voorzien in een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, komen de in dit
Reglement aan SKM of, meer in het bijzonder, aan het bestuur van SKM toegekende bevoegdheden
(tevens) toe aan het Dagelijks Bestuur als zodanig, behoudens indien en voor zover het Algemeen
Bestuur anders beslist.
Dit Reglement wordt uitsluitend door het Nederlandse recht beheerst.

