
Reglement op het gebruik en het toezicht beeldmerk SKL 
 
Het bestuur van de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek te Wageningen, in aanmerking 

nemende dat de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek voornemens is het collectieve 

merk SKL in te schrijven in het Benelux-Merkenregister voor diensten op het gebied van 

technische advisering en certificering ten behoeve van landbouwmachines, -werktuigen en  

-voertuigen, heeft het navolgende reglement op het gebruik van het collectieve merk SKL, als 

bedoeld in art. 21 BMW, vastgesteld op 14 augustus 2002.  
 
Artikel 1: Definities 

  

Stichting:                     Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek 

Collectieve merk:          Het collectieve merk SKL (zoals weergegeven in bijlage I) 

Keuringsovereenkomst: Overeenkomst tussen Stichting en gebruiker  

Gebruiker:                    Keuringsinstantie voor landbouwmachines, -werktuigen en -voertuigen  

  

Artikel 2: Toekenning 

 

De Stichting is bevoegd om het recht tot gebruik van het collectieve merk voor het uitvoeren 

van kwaliteitscontroles en het afgeven van kwaliteitsverklaringen ten behoeve van 

landbouwmachines, -werktuigen en -voertuigen in de Benelux, toe te kennen aan de gebruiker 

met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, voor een daartoe tussen partijen 

overeengekomen periode. 

  

Artikel 3: Gemeenschappelijke kenmerken 

  

De gebruiker is slechts bevoegd tot gebruik van het collectieve merk na afsluiting van een 

daartoe bestemde Keuringsovereenkomst met de Stichting en wanneer wordt voldaan aan de 

eisen zoals opgesteld door de Stichting in artikel 2 van deze Keuringsovereenkomst (waarvan 

exemplaren zijn bijgesloten in bijlage II/a en II/b).  
 
Artikel 4: Gebruik 

 

1. De gebruiker is gerechtigd het collectieve merk aan te brengen op de waren en te gebruiken 

voor de diensten, ter onderscheiding waarvan het collectieve merk dient. 

2. De gebruiker is verplicht jaarlijks een door de Stichting vast te stellen vergoeding te voldoen. 

3. De gebruiker is niet bevoegd het recht tot gebruik van het collectieve merk aan een derde 

over te dragen of hierop aan een derde licentie te verlenen.  

 

Artikel 5: Toezicht 

 

De Stichting is bevoegd de keuringsfaciliteiten te controleren op goede uitvoering en werking  

en gerechtigd controles uit te voeren tijdens en na de uitvoering van keuringen om een goede 

kwaliteit en uniformiteit van de keuringen te kunnen waarborgen. Hierbij wordt gewerkt 

volgens een door de Stichting vastgestelde procedure.  

 

Artikel 6: Sancties 

 

1. Indien de gebruiker niet meer voldoet aan de in de Keuringsovereenkomst opgestelde eisen 

kan de Stichting de Keuringsovereenkomst ontbinden en gebruiker verplichten gebruik van het 

collectieve merk te staken.  

2. Alvorens tot ontbinding van de overeenkomst kan worden overgegaan dient de gebruiker in 

gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden geboden om de situatie te 

herstellen.  

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zal de gebruiker overgaan tot teruggave van de 

nog aanwezige waren waarop het collectieve merk staat vermeld. 

De gebruiker wiens recht ingevolge het in het eerste en tweede lid eindigt, heeft geen recht op 

vergoeding van de schade die hij lijdt doordat hij de waren voorzien van het collectieve merk 

niet meer mag gebruiken.   


