Algemene licentievoorwaarden voor het merk Schmetterling

1.

Algemeen:
Op de overeenkomsten van de merklicentie alsook op andere overeenkomsten over de verstrekking van merklicenties
(de „licentieovereenkomst“) tussen Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG of andere bedrijven uit de Schmetterling
groep („SCHMETTERLING“) en een licentienemer zijn eigen 100 % vestigingen, filialen en andere firma’s (navolgend
de „licentienemer“) zijn de volgende voorwaarden van toepassing („gebruiksvoorwaarden“).
Deze gebruiksvoorwaarden definiëren de voorwaarden, waaronder de licentienemer de in de licentieverlening bepaalde
merken en logos van SCHMETTERLING in, c.q. op zijn producten, reclamemateriaal alsook websites en andere
diensten (de „goederen van de licentienemer“) mag gebruiken.

2.

Licentieverlening
Schmetterling is eigenaar of enige licentienemer van verschillende merken en logos („merken“). SCHMETTERLING
verleent de licentienemer met de licentieovereenkomst de niet exclusieve, niet overdraagbare beperkte licentie voor het
gebruik van het (de) in de licentieovereenkomst genoemde merk(en), en wel volgens de op de licentieovereenkomst
beschreven wijze, deze gebruiksvoorwaarden en de richtlijnen in bijlage A ( de „presentatierichtlijnen“) resp. elke
herziening daarvan. De licentienemer verplicht zich om zich ook te houden aan herziene versies van bovengenoemde
bijlage A.

3.

Duur

3.1.

Het gebruiksrecht voor de merken geldt vanaf de datum van verlening en wel zolang, tot één partij naar eigen
goeddunken, schriftelijk de andere partij opzegt met inachtneming van een opzeg termijn van één maand.

3.2.

Het contract eindigt, zonder dat een opzegging noodzakelijk, is bij de wettelijke ontbinding van het contractueel
vastgelegde merk.

3.3.

Onafhankelijk van de andere, in de licentieovereenkomst of deze gebruiksvoorwaarden geregelde opzegvoorschriften
resp. feiten voor de beëindiging, kan de licentieovereenkomst door Schmetterling met onmiddellijke ingang om de
volgende redenen opgezegd worden:

4.



Indien de licentienemer, zijn handelsvertegenwoordiger, groothandelaar of importeur het merk van het contract voor
producten en/of diensten gebruikt, die niet onder de licentieovereenkomst of de gebruiksvoorwaarden vallen of
waarvoor de licentiegever geen toestemming heeft verleend, voor zover niet binnen 5 kalenderdagen na ontvangst
van een schriftelijke in gebreke stelling dit gebruik niet onverwijld wordt beëindigd.



Indien de licentienemer zijn plichten uit de licentieovereenkomst of de gebruiksvoorwaarden of andere essentiële
zaken van deze gebruiksvoorwaarden schendt, voor zover deze contractbreuk niet binnen 5 kalenderdagen na
schriftelijke in gebreke stelling door Schmetterling gestopt wordt. Hiertoe behoren vooral, maar niet uitsluitend een
schending van de beperkingen volgens lid 5 en ook een schending van de verplichtingen uit lid 6.2;



Indien de licentienemer stopt of indien de licentienemer in staat van financieel onvermogen, surseance van betaling
of faillissement komt te verkeren.

Toestemming tot overdracht
SCHMETTERLING heeft het recht de licentieovereenkomst evenals deze gebruiksvoorwaarden op één van de
Schmetterling-Groep behorende firma’s, bijv. een Schmetterling Trademark firma, over te dragen. De licentienemer
stemt al in door middels het afsluiten van de licentieovereenkomst en door zijn toestemming met deze
gebruiksvoorwaarden, in met een overdracht aan een volgens zin 1 bepaalde firma.
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5.

Beperkingen

5.1.

De licentienemer mag de verleende licentiemerken:
NIET afstaan of overdragen. Ook heeft de licentienemer GEEN recht, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van SCHMETTERLING, binnen het kader van deze overeenkomst onder-licenties te geven, behalve
voor reproductiedoeleinden zoals bijv. voor verpakkingen of reclame;


Behalve het in de licentieovereenkomst aangegeven doel, ZONDER voorafgaande afspraken van
SCHMETTERLING, NIET gebruiken of kopiëren;



NIET op om het even welke wijze in strijd met de presentatierichtlijnen veranderen;



NIET op die manier samen met zijn eigen merken of die van derden gebruiken, zodat een combinatie van merken of
verbonden merken ontstaat;



NIET, of niet zo presenteren dat de indruk ontstaat dat eigen goederen of diensten door SCHMETTERLING, of
onder toezicht van SCHMETTERLING worden verstrekt.

5.2.

De licentienemer accepteert en verklaart zich akkoord dat alle rechten, titels en eisen betreffende de licenties van
merken eigendom van SCHMETTERLING blijven en elk gebruik van dit merk door de licentienemer SCHMETTERLING
geen schade toebrengt.

5.3.

De licentienemer mag


GEEN acties opstarten, die de naam of de goodwill van SCHMETTERLING of zijn merken kunnen beschadigen



GEEN acties ondernemen, die het eigenaarschap van SCHMETTERLING van de merken met licenties onduidelijk
maken



geen SCHMETTERLING rechten aan, noch eisen op de merken met licenties betwisten,noch twijfel daaraan
ondersteunen; en



GEEN pogingen ondernemen, merken met licentie resp. uitingen of logo’s resp. zaken die uitingen van merken met
licentie hebben, als merk, handels- of domeinnaam in om het even welk land laten registreren.



de merken waarop de licentie betrekking heeft NIET op, of in verbinding met pornografische, moreel dubieuze of
andersoortige zaken (ook websites), die de goede naam van SCHMETTERLING als aanbieder van hoogwaardige
diensten kan schaden, gebruiken;



de merken waarop de licentie betrekking heeft verder NIET op, of in verbinding met, zaken gebruiken die een
belastering van SCHMETTERLING, zijn leveranciers of klanten zouden kunnen vormen;



de merken waarop de licentie betrekking heeft verder NIET op of in verbinding met zaken gebruiken, die de wetten
van de staat en het land resp. de rechten of voorschriften van andere landen schenden.

5.4.

In het geval van schending van de licentieovereenkomst, deze gebruiksvoorwaarden of de door SCHMETTERLING ter
beschikking gestelde presentatierichtlijnen, kan SCHMETTERLING behalve de andere ter beschikking gestelde
rechtsmiddelen een vordering tot ontbinding van de overeenkomst aanspannen.

6.

Plichten van de licentienemer.

6.1.

De licentienemer dient de merken met licentie overeenkomstig de licentieovereenkomst, de gebruiksvoorwaarden en de
in bijlage A bijgevoegde presentatierichtlijnen resp. de door SCHMETTERLING van tijd tot tijd aangebrachte wijzigingen
te gebruiken. Een dergelijke toepassing houdt in, maar is niet beperkt tot, de inzet van genoemde merksymbolen en
begeleidende informatie in combinatie met de merken met licentie en de zaken en of de uitingen van de licentienemer.
De licentienemer verklaart zich verder akkoord de herzieningen van bijlage A door SCHMETTERLING te accepteren en
te respecteren. Dit met inachtneming van een aanvaardbare periode voor het opmaken van voorraden van zaken welke
nog de oude merksymbolen dragen, De licentienemer neemt alle kosten voor de wijzigingen van zijn goederen, die door
de herzieningen van bijlage A door SCHMETTERLING ontstaan, voor eigen rekening.

6.2.

De licentienemer voorziet zijn uitingen steeds van het registratieteken ® en wijst erop dat het om een geregistreerd
merk van SCHMETTERLING gaat.
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7.

Samenwerking.
Op navraag en ten laste van SCHMETTERLING dient de licentienemer SCHMETTERLING alle benodigde monsters te
geven resp. proeven te laten maken die de rechten van SCHMETTERLING op de merken met licentie beschermen
resp. verzekeren, resp. die het SCHMETTERLING mogelijk maken, rechten op de merken met licentie te verzekeren of
te krijgen. De licentienemer verklaart zich verder akkoord zijn contactgegevens ter beschikking te stellen en
SCHMETTERLING op de hoogte te houden van wijzigingen daarin, met als doel dat Schmetterling alle berichten over
de licentieovereenkomst en deze gebruiksvoorwaarden resp. herzieningen van bijlage A. aan licentienemer kan doen
toekomen.

8.

Berichtgeving over een schending van de licentie.
De licentienemer dient SCHMETTERLING onverwijld schriftelijk te informeren over elk gebruik van de merken met
licentie of merken of naam die de rechten van SCHMETTERLING schenden en die gemakkelijk met hen verwisseld
kunnen worden. De licentienemer mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SCHMETTERLING geen
enkele actie ondernemen. De licentienemer moet SCHMETTERLING en zijn rechtsbijstand volledig bij alle juridische of
door SCHMETTERLING als gepast gevonden acties ondersteunen om rechten, titel en eisen door SCHMETTERLING
over de merken met licentie te beschermen.

9.

Procedure bij de schending van de licentie.
In het geval van schending van de rechten op de merken met licentie of bij toepassing van belangrijke met hen
overeenstemmende namen, goederentekens of logos door derden, heeft alleen SCHMETTERLING het recht naar eigen
goeddunken passende stappen tegen de schendende partij te ondernemen en gepaste gesprekken te voeren,
daaronder uitkooponderhandelingen alsook alle uit dergelijke procedures voortkomende schadevergoedingen te krijgen.

10.

Kwaliteitscontrole & - test
De licentienemer mag de merken met licentie enkel op de aangegeven wijze gebruiken en dat alleen zolang de kwaliteit
van een dergelijke toepassing en de producten en materialen dezelfde hoge standaard tonen als alle producten en
diensten van SCHMETTERLING.

11.

Voorafgaande voorlegging van monsters.
Op verzoek dient de licentienemer SCHMETTERLING monsters van alle materialen met de merken met licentie voor
hun commerciële doeleinden ter beoordeling en goedkeuring voor te leggen. SCHMETTERLING heeft het recht,
gegronde bezwaren tegen alle monsters te uiten, wanneer het gebruik of distributie volgens SCHMETTERLING de
herkenningswaarde of het kwaliteitsimago van de gelicentieerde merken beschadigt of de eisen van deze richtlijn of
licentieovereenkomst met SCHMETTERLING niet vervult. In het geval van dergelijke bezwaren dient de licentienemer
de afgekeurde materialen voor ingebruikname/distributie dienovereenkomstig aan te passen. De licentienemer neemt
de kosten voor de noodzakelijke herzieningen of veranderingen van zijn goederen voor eigen rekening, om de
vervulling van de kwaliteitseisen van SCHMETTERLING te waarborgen.

12.

Garantie en aansprakelijkheid

12.1.

De licentienemer betaalt SCHMETTERLING eventueel ontstane schade en stelt SCHMETTERLING vrij van alle
vorderingen van derden, die uit en in verband met de contractproducten ontstaan, voor zover de vorderingen en de
aansprakelijkheid niet op zijn minst voornamelijk mede door SCHMETTERLING veroorzaakt zijn.SCHMETTERLING
dient voornamelijk voor schade op te komen, die causaal op basis van zijn zeggenschap na dit contract tot stand zijn
gekomen. Verder geldt § 254 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

12.2.

SCHMETTERLING geeft geen garantie dat er door het gebruik van de contractueel vastgelegde merken geen rechten
van derden geschonden worden. SCHMETTERLING verklaart uitdrukkelijk dat hem dergelijke rechten niet bekend zijn.
Een aansprakelijkheid voor vrijheid van gebreken, in het bijzonder door de afhankelijkheid van beschermingsrechten
van derden, wordt niet overgenomen.
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12.3.

SCHMETTERLING waarborgt dat er op de gegarandeerde merken geen beslag wordt gelegd, dat geen individueel
gebruiksrecht of andere zakelijke rechten ingewilligd worden en dat de contractueel vastgelegde merken niet voorwerp
van executoriaal beslag zijn en aan geen andere lopende procedures onderworpen zijn.

13.

Diversen

13.1.

Wijzigingen, aanvullingen of het opheffen van dit contract dienen schriftelijk te gebeuren. Hetzelfde geldt voor een
wijziging, het vervolledigen of opheffen van deze schriftelijke eisen.

13.2.

Indien één of meerdere bepalingen binnen dit contract niet uitvoerbaar zijn of worden, tast dit de effectiviteit van het
contract voor het overige niet aan. In de plaats van onuitvoerbare bepaling komt een bepaling, die qua economische
doeleinden het meeste lijkt op de onuitvoerbare bepaling. Hetzelfde geldt in het geval van een regeling om een hiaat
van dit contract te herstellen

13.3.

Het recht van de Bondrepubliek Duitsland is van toepassing. Plaats en bevoegde rechtbank, indien wettelijk toegelaten,
is Bamberg.

14.

Bijlage A
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