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-vignet
1

LTO Nederland, hierna LTO genoemd, is eigenaar van het keurmerk Flexwonen
Agrarisch logo, hierna ‘Logo’ genoemd.

2

LTO staat het niet-exclusieve gebruik van het Logo toe aan een certifcaathouder, die
een lopende certificatie-overeenkomst heeft met een door LTO erkende CI, en voor
zolang als deze CI aangeeft dat de certificaathouder voldoet aan alle eisen van het
betreffende certificatieschema.

3

Het verlenen van het recht tot het voeren van het Logo houdt niet in dat LTO daarmee
enig deel van haar exclusieve (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het
Logo aan een derde overdraagt. De certificaathouder kan zijn recht tot het voeren van
het Logo dan ook niet overdragen of hierop een licentie verlenen aan anderen. Tijdens
een audit in het kader van dit keurmerk zal de auditor hier specifiek op controleren.

4

De certificaathouder mag het Logo niet hanteren als eigen handelsmerk of de indruk
wekken dat te doen. Ook mag de certificaathouder in verband met het Logo geen eigen
kwalificaties gebruiken, zoals bijv. certificaathouder vriendelijk of personeelsbewust.
Tijdens een audit in het kader van dit keurmerk zal de auditor hier specifiek op
controleren.

5

Het Logo mag door de certificaathouder uitsluitend worden gevoerd met zijn eigen LTO
registratienummer, dat steeds goed leesbaar dient te zijn. Tijdens een audit in het kader
van dit keurmerk zal de auditor hier specifiek op controleren.

6

De certificaathouder heeft recht op het gebruik van het Logo op presentatievormen van
zijn onderneming (bijv. op briefpapier, website, bedrijfsauto’s, in- en
verkoopdocumenten, etc.) en op zijn huisvestinglocaties, voor zover dat onder de
certificatie valt. Tijdens een audit in het kader van dit keurmerk zal de auditor hier
specifiek op controleren.

7

Het digitale ontwerp van het Logo wordt door LTO digitaal verstrekt. De aanvraag van dit
logo is beschikbaar via de CI nadat de CI een positief besluit heeft genomen m.b.t.
certificatie.
Vorm, grootte en kleur dienen te voldoen aan de volgende voorschriften:
a) De basisafmeting van het Logo is 300x406 pixels. Verkleining tot 50% en vergroting
tot 150% is toegestaan, mits de vorm van het Logo maar ongewijzigd blijft. De leesen herkenbaarheid moeten gewaarborgd blijven. Gebruik van afwijkende formaten is
toegestaan indien LTO daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
b) Uitvoering van het Logo is in de kleuren blauw c76 m9 y0 k0 en groen c20 m0 y10
k0. Het Logo mag ook diapositief worden gebruikt, maar dan heeft het de voorkeur
om het op een volle achtergrondkleur te gebruiken. Dat komt de leesbaarheid van het
Logo en het unieke nummer ten goede. Controle
c)

8

Minimale controle zal plaatsvinden zoals vastgelegd in de paragraven 4, 5 en 6.

Indien een certificaathouder niet voldoet aan de gestelde voorschriften, is LTO bevoegd
– na de betreffende certificaathouder te hebben gehoord dan wel hem daartoe in de
gelegenheid te hebben gesteld - jegens hem de volgende maatregelen te nemen:
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9

a) het geven van een waarschuwing, met een aanwijzing welke maatregelen hij moet
nemen om aan de geldende voorschriften te voldoen;
b) na overleg tussen LTO en de CI kan een sanctie worden opgelegd zoals:
- schorsing certificaat
- intrekken certificaat
- geldboete, wanneer het certificaat is ingetrokken en he logo nog steeds wordt
misbruikt;
c) het voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzeggen van het gebruik van het Logo. E
n afwijking op controlepunt.. (Zie vorig gesprek bij LTO)inde gebruiksrecht
Het recht om het Logo te gebruiken, eindigt:
a) indien de certificaathouder niet meer voldoet aan het gestelde onder punt 2;
b) indien de certificaathouder na de hem opgelegde maatregel(en) in gebreke blijft aan
de voorschriften te voldoen;
c) indien de certificaathouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest, bijv. door
faillissement, onderbewindstelling of opname in de Schuldsaneringsregeling
Natuurlijke Personen;
d) door beëindiging van het bedrijf van de certificaathouder.

10 Indien het recht van de certificaathouder om het Logo te voeren eindigt, om welke reden
ook, is hij verplicht dat ook onmiddellijk te doen en om alle bij hem in voorraad zijnde
uitingen in verband met het Logo of waarop het Logo voorkomt onmiddellijk te (doen)
vernietigen. In verband hiermee heeft de certificaathouder geen recht op
schadevergoeding.
11 De aansprakelijkheid voor de diensten waarop of in verband waarmee het Logo wordt
gevoerd, berust geheel bij de certificaathouder, die LTO vrijwaart tegen alle claims en
aanspraken in verband daarmee. LTO is alleen aansprakelijk voor schade die een
certificaathouder lijdt in verband met het (on)terecht voeren van het Logo indien sprake
is van opzet of grove schuld aan de kant van LTO.
Algemeen
13 Indien een specifiek certificatieschema aan gebruik van het Logo voorwaarden stelt die
afwijken van en niet verenigbaar zijn met de onderhavige algemene
gebruiksvoorschriften, hebben de betreffende afwijkende voorwaarden voorrang boven
deze algemene voorschriften.
14 Het Bestuur van LTO is bevoegd tot het wijzigen van deze gebruiksvoorschriften met
inachtneming van een termijn van 3 maanden.
Logo Agrarisch Keurmerk Flexwonen;
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