Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk
De Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (IBLCE®) is de eigenaar van
bepaalde namen, handelsmerken en logo’s, waaronder de certificeringsmerken voor
internationaal gecertificeerde lactatiekundige IBCLC®, en het IBCLC-logo zoals weergegeven
in de bijgevoegde Stijlgids voor het IBCLC-logo (de “Merken”). Alleen personen die aan de
toelatingseisen van de IBLCE voldoen, het IBLCE-examen hebben gehaald en hun IBCLCcertificering hebben behouden, mogen de Merken gebruiken. Gebruik van de Merken is alleen
toegestaan wanneer dit in overeenstemming is met de voorwaarden van deze regeling voor het
gebruik van het IBCLC-handelsmerk (de “Regeling”).
1. Gebruik van de Merken
De Merken zijn het exclusieve eigendom van de IBLCE en worden beschermd door het
toepasselijke merkenrecht. Alle gebruik van de Merken is ter beoordeling van en
goedkeuring door de IBLCE. De IBLCE behoudt zich het recht voor om bij enig
ongeoorloofd, onjuist of ontoelaatbaar gebruik van de Merken elke stap te nemen die hij
passend acht, juridische en andere actie daarbij inbegrepen.
2. Toegelaten gebruikers
Het gebruik van de Merken is beperkt tot personen die gedurende de tijd dat zij de
Merken gebruiken in het bezit zijn van de certificering en deze behouden door te
voldoen aan alle toepasselijke door de IBLCE gestelde voorwaarden.
3. Wijze van en beperkingen in het gebruik
De Merken mogen alleen worden geplaatst en afgedrukt op of worden toegevoegd aan een
document, website, kledingstuk, sieraad of soortgelijk medium om te laten zien dat de
geautoriseerde gebruiker houder van een IBCLC-certificering is. De grootte van de Merken
mag worden veranderd, maar zij mogen overigens niet worden aangepast, gewijzigd,
herschikt, herontworpen of op enige wijze veranderd. Het gebruik van de Merken zoals hier
uiteengezet is persoonlijk voor de gecertificeerde gebruiker en kan niet worden verkocht, in
licentie of sublicentie gegeven, overgedragen aan of gebruikt door enige derde partij. De
Merken mogen niet worden gecombineerd met of gewijzigd worden door elementen van
andere ontwerpen. De Merken zullen niet worden gebruikt om direct of indirect te kennen te
geven dat de IBLCE een bepaald individu, product of dienst aanbeveelt.
4. Termijn, beëindiging van het gebruik, en veranderingen van de gebruiksvoorwaarden
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De Merken mogen slechts worden gebruikt zolang de voorwaarden van de Regeling en alle
toepasselijke IBLCE-regelingen en procedures worden nageleefd; indien de voorwaarden
van zulke regelingen en procedures echter worden geschonden zal de toestemming om de
Merken te gebruiken worden beëindigd. Indien deze toestemming op een dergelijke manier
wordt beëindigd, moet het gebruik van de Merken onmiddellijk worden gestaakt.
Onverminderd het voorgaande behoudt de IBLCE zich het recht voor om op enig moment
voor iedereen het recht op het gebruik van de Merken te beëindigen, en behoudt hij zich
het recht voor om deze Regeling op eigen gezag op enig moment te veranderen, zonder
enige voorafgaande mededeling van welke aard dan ook. Wangebruik van de Merken
vormt krachtens de Code voor professioneel gedrag en de van toepassing zijnde
tuchtprocedure ook een grond voor disciplinaire actie, daaronder begrepen schorsing of
intrekking van de certificering, door de IBLCE.
5. Aansprakelijkheidsbeperking
De IBLCE aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst elke verantwoordelijkheid voor de
nauwgezetheid, betrouwbaarheid, professionele of medische praktijk of prestaties van een
persoon die de Merken gebruikt uitdrukkelijk af. In geen geval kan de IBLCE door enige
partij aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst, productieverlies, verloren gegane
besparingen of andere directe of indirecte schade die verband houdt met of veroorzaakt
wordt door het gebruik van de Merken.
6. Vrijwaring
Zij die de Merken gebruiken gaan ermee akkoord om de IBLCE en de directeuren,
functionarissen, leden, vertegenwoordigers en werknemers van de IBLCE te ontheffen
van, te behoeden voor, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen,
verplichtingen, kosten en uitgaven, met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand,
die voortvloeien uit handelingen of nalatigheden in verband met of schending van deze
Regeling.
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