
 
 

Voorwaarden gebruik Beeldmerk geregistreerd 
vaktherapeut 
 
 
Het logo van het Register Vaktherapie is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van het 
Register Vaktherapie (FVB) en mag alleen gebruikt worden voor uitingen van het Register 
Vaktherapie. 

Bent u geregistreerd en wilt u dit kenbaar maken op uw website of in uw autohandtekening? 
U kunt dan onderstaand beeldmerk gebruiken en eronder een link naar het overzicht met 
geregistreerde vaktherapeuten opnemen. 

 

Ook dit Beeldmerk voor geregistreerd vaktherapeut, hierna genoemd Beeldmerk is 
auteursrechtelijke beschermd en eigendom van het Register Vaktherapie (FVB). Aan het 
gebruik van dit beeldmerk zijn een aantal voorwaarden verbonden. Vaktherapeuten die in het 
Register Vaktherapie geregistreerd staan, mogen het beeldmerk onder voorwaarden 
gebruiken.  
 
Door gebruik te maken van het Beeldmerk, stemt een praktijk of organisatie en haar 
bestuurders/medewerkers in met de volgende algemene voorwaarden gebruik Beeldmerk 
geregistreerd vaktherapeut. 
1. Het Beeldmerk is uitgegeven door het Register Vaktherapie/FVB.  
2. Het intellectueel eigendom respectievelijk auteursrecht van het Beeldmerk en het logo 

van het Register Vaktherapie is eigendom van het Register Vaktherapie/FVB.  
Bij gebruik zonder toestemming van het logo van het Register Vaktherapie of het 
Beeldmerk of foutieve toepassing van het logo of Beeldmerk zal het Register Vaktherapie 
stappen ondernemen, hetgeen kan leiden tot juridische acties. Aan het gebruik van het 
Beeldmerk kunnen geen rechten worden ontleend.  

3. Het Beeldmerk is slechts bedoeld voor het visueel maken van het feit dat de vaktherapeut 
geregistreerd staat in het Register Vaktherapie 

4. De database van het Register Vaktherapie geeft uitsluitsel over de geldigheid van de 
registratie voor vaktherapeuten en het beeldmerk is slechts een hulpmiddel dit kenbaar te 
maken.  

5. Uit de wijze waarop het Beeldmerk door een organisatie wordt gebruikt dient duidelijk te 
blijken dat het logo verwijst naar een geldige registratie in de database van het Register 
Vaktherapie.  

6. Het is de organisatie uitsluitend toegestaan om het Beeldmerk voor eigen uitingen te 
gebruiken.  

7. Het is derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Register 
Vaktherapie/FVB niet toegestaan om het logo van het Register Vaktherapie of het 
Beeldmerk te gebruiken. 

8. Het Register Vaktherapie/FVB sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit die voortvloeit 
uit het misbruiken dan wel verkeerd gebruiken van het logo van het Register Vaktherapie 
of het Beeldmerk. 

9. De gebruiker van het Beeldmerk vrijwaart het Register Vaktherapie/FVB van alle claims 
die voortvloeien uit het al dan niet opzettelijk onjuist voeren van het Beeldmerk. 



10. Het is voor praktijken of organisaties waar vaktherapeuten werken die niet zijn 
ingeschreven in het Register Vaktherapie verboden om het Beeldmerk te gebruiken, 
voeren of weer te geven. Het is afzonderlijke vestigingen van praktijken of organisaties, of 
disciplines met een eigen identiteit binnen praktijken of organisaties, waarvan de 
vaktherapeuten geregistreerd staan in het Register Vaktherapie wel toegestaan het 
Beeldmerk te gebruiken.  

11. Het Beeldmerk mag niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat de organisatie 
faciliteiten van een derde sponsort, goedkeurt of aanbeveelt indien dit niet het geval is.  

12. Het Beeldmerk mag niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld 
wordt gegeven over registratie in het Register Vaktherapie.  

13. Het Beeldmerk mag enkel en alleen ongewijzigd en in zijn geheel worden gebruikt. Het 
beeldmerk mag alleen worden afgebeeld in de officiële kleurstellingen en in grijstinten.  

14. Het Register Vaktherapie/FVB is te allen tijde bevoegd het Beeldmerk te wijzigen in een 
nieuw collectief beeldmerk of het beeldmerk in te trekken voor collectief gebruik.  

15. Het recht op gebruik van het Beeldmerk eindigt, onverminderd door het bepaalde in de 
wet en/of statuten en reglementen van het Register Vaktherapie, door:  

a. verval of nietigheid van de registratie van een vaktherapeut;  

b. schending van dit reglement;  
c. ontzegging van de bevoegdheid tot gebruik door het bestuur van de FVB.  

16. Het Register Vaktherapie/FVB behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene 
voorwaarden te wijzigen.  


