BIJLAGE 1

Gebruiksvoorschriften inzake gebruik
MPS kwekersvignet door handelaren
MPS

Nederland

MPS-handelarenvignet
1

De stichting MPS is eigenaar van het door haar uitgegeven merk. De voor de handelaar van belang
zijnde uitingsvorm is:
• MPS-productie vignet(ten) met MPS-nummer daarin vermeld.

Eisen
2

De handelaar die bij MPS is aangesloten moet minimaal in het bezit zijn van een geldig Florimark
GTP certificaat.

3

Het vignet mag door de handelaar uitsluitend worden gevoerd op producten afkomstig van MPSproducenten, eenmalige verpakkingen, prijslijsten, steeketiketten, folders, rekeningen, briefpapier en
andere reclame-uitingen.

4

Vorm, grootte, kleur etc. van de vignetten dienen te voldoen aan de door MPS gestelde voorschriften.

5

Het vignet mag uitsluitend gevoerd worden op sierteeltproducten.

Toepassing
6

De voorschriften voor de vignetten zijn:
• De vorm van het vignet mag niet worden gewijzigd of aangepast. Het dient gebruikt te worden
zoals het door MPS wordt aangeleverd.
• De afmetingen van het vignet zijn 3,6 x 4,4 cm. Verkleining tot 50% en vergroting tot 150% is
toegestaan. Verdere vergroting of verkleining in overleg met MPS.

7

Uitvoering van het vignet is toegestaan in elk gewenste kleur. MPS geeft echter de voorkeur aan de
kleuren waarin het vignet op het moment van levering is uitgevoerd.

8

De lettergrootte die gebruikt wordt door de handelaar, mag niet groter zijn dan de letters MPS in het
logo.

9

Het is niet toegestaan om milieuclaims - zoals milieuvriendelijk en milieubewust - in combinatie met
het vignet te vermelden.

10 De handelaar mag het vignet niet hanteren als eigen handelsmerk.
11 De handelaar mag zijn recht tot het voeren van het vignet niet overdragen of hierop een licentie
verlenen aan anderen.
Controle
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12 De handelaar is gehouden te allen tijde de door MPS aangewezen neutrale controleur(s) toe te laten
tot zijn bedrijf en administratie en medewerking te verlenen aan steekproefsgewijs onderzoek,
teneinde te controleren of hij met zijn bedrijfsvoering voldoet aan de gestelde voorschriften met
betrekking tot het voeren van het vignet.
Overtreding
13 Indien een handelaar niet voldoet aan de onderhavige voorschriften, is MPS bevoegd – na de
betreffende handelaar te hebben gehoord, dan wel hem daartoe in de gelegenheid te hebben
gesteld - jegens hem de volgende maatregelen te nemen:
13.1 een waarschuwing geven, met een aanwijzing welke maatregelen hij moet nemen om aan de
onderhavige voorschriften te voldoen;
13.2 publicatie van de geconstateerde overtreding met vermelding van de naam van de betreffende
handelaar in de nieuwsbrieven en website van MPS;
13.3 ontzegging, voor bepaalde of onbepaalde tijd, van het gebruik van het vignet.
Einde gebruiksrecht
14

Het recht om het vignet te gebruiken eindigt:

14.1 door einde registratie c.q. certificatie van de handelaar bij MPS;
14.2 indien de handelaar na de hem opgelegde maatregel(en) in gebreke blijft;
14.3 door faillissement, surseance van betaling, staat van ontbinding, onderbewindstelling van de
handelaar;
14.4 door liquidatie van het bedrijf van de handelaar.
Alsdan is de handelaar verplicht om alle bij hem in voorraad zijnde materialen als bedoeld in punt 1
terstond te (doen) vernietigen.
Aansprakelijkheid
15

De aansprakelijkheid voor de producten waarop het vignet wordt gevoerd, berust geheel bij de
handelaar die MPS tegen dergelijke aanspraken vrijwaart.

16

Een handelaar heeft geen recht op eventuele schadevergoeding, zodra hij geen recht meer heeft op
gebruik van het vignet.

17

MPS is alleen aansprakelijk voor schade in geval van opzet of grove schuld.

Algemeen
18 Het Bestuur van MPS is bevoegd tot het wijzigen van deze gebruiksvoorschriften met inachtneming
van een termijn van 3 maanden.
19 Alle geschillen in verband met de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst worden eerst
voorgelegd aan het Bestuur van MPS. Indien de handelaar zich vervolgens niet met het besluit van
het Bestuur kan verenigen, zal het geschil uitsluitend worden beslist conform het toepasselijke
Reglement Arbitrage MPS, door de Arbitragecommissie welke is benoemd in overeenstemming met
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het genoemde Reglement, waarbij de plaats van arbitrage Nederland is. De uitspraak van de
Arbitragecommissie zal partijen binden.
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