
 
 

 

REGLEMENT VOOR GEBRUIK VAN DE AFBEELDINGEN VAN EDILKAMIN 

 
Dit reglement legt de voorwaarden vast waaronder EDILKAMIN de Gebruiker het recht verleent om de afbeeldingen, 
illustraties en grafische elementen in het algemeen (hierna te noemen "de Afbeeldingen"), waarvan EDILKAMIN enig 
eigenaar is in de zin van de auteursrechtwetgeving, te gebruiken.  
 
Voor het gebruik van de Afbeeldingen door de Gebruiker is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EDILKAMIN 
noodzakelijk.  
Deze toestemming wordt uitsluitend door EDILKAMIN verleend voor verkoop- en promotieactiviteiten van EDILKAMIN-
producten door de Gebruiker, terwijl ieder ander of afwijkend gebruik van de Afbeeldingen uitdrukkelijk verboden is.  
 
De toestemming geeft de Gebruiker geen enkel exclusief recht, noch kan zij op enige manier worden geïnterpreteerd als 
een overdracht van EDILKAMIN aan de Gebruiker van enig verder recht op de Afbeeldingen, en op enig recht op 
industrieel en/of intellectueel eigendom, al of niet geregistreerd, van EDILKAMIN in het algemeen.  
 
De Gebruiker, die zich ertoe verbindt om alle bepalingen van dit reglement in acht te nemen, erkent uitdrukkelijk dat het 
volle, exclusieve eigendom van de Afbeeldingen en verdere onderscheidingstekens in handen is van EDILKAMIN, en zal 
de geldigheid ervan niet betwisten bij welke autoriteit dan ook, met inbegrip van de gerechtelijke overheden die 
plaatselijk bevoegd zijn in de verschillende landen.  
 
De Gebruiker verplicht zich ertoe om  
- de Afbeeldingen uitsluitend te gebruiken in relatie tot EDILKAMIN-producten;  
- de Afbeeldingen passende zichtbaarheid te geven;  
- geen enkele wijziging aan te brengen aan de Afbeeldingen.  
 
De Gebruiker verplicht zich er verder toe om geen domeinnamen te registreren, zelf of via een tussenpersoon, die 
corresponderen met de naam “EDILKAMIN”, alleen of in combinatie met welke andere term en/of al dan niet 
geregistreerde onderscheidingstekens in het algemeen dan ook die het eigendom zijn van EDILKAMIN.  
 
De toestemming wordt uitsluitend verleend aan de Gebruiker en kan in geen geval worden overgedragen aan derden.  
De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Afbeeldingen niet te gebruiken op wijzen die verwarring kunnen veroorzaken bij 
het publiek en/of associaties van de Afbeeldingen kunnen oproepen met andere, al dan niet geregistreerde, 
onderscheidingstekens die het eigendom zijn van de Gebruiker zelf of van derden.  
 
Eveneens is wel verstaan dat voor het gebruik van de Afbeeldingen in combinatie met andere onderscheidingstekens die 
het eigendom zijn van de Gebruiker in ieder geval tevoren toestemming moet zijn verleend door EDILKAMIN zoals is 
bepaald in dit reglement.  
Hoewel voorafgaande toestemming noodzakelijk is, verzet het reglement zich niet tegen het gebruik van de Afbeeldingen 
op de internetsite van de Gebruiker, als een actief element waarop geklikt kan worden zodat bezoekers verdergeleid 
worden naar de site www.edilkamin.com (“site van EDILKAMIN”).   
 
Het is verboden pagina's van de site van EDILKAMIN geheel of gedeeltelijk over te nemen op de pagina's van de site 
van de Gebruiker (het zogenoemde “framen”).  
De internetsite van de Gebruiker mag in geen geval onwettige, lasterlijke, frauduleuze of andere inhoud bevatten  
die de rechten van anderen schaadt of in strijd is met de wet en/of verordeningen/reglementen.  
 
EDILKAMIN aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de inhoud en diensten die worden geboden op de 
internetsite van de Gebruiker.  
EDILKAMIN behoudt zich verder het recht voor om de site van EDILKAMIN op elk willekeurig moment en naar eigen 
goeddunken te veranderen, zonder verplicht te zijn de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.   

http://www.edilkamin.com/media/pdf/Regolamento_uso_immagini_Edilkamin_05-17.pdf


 
 

 

De Gebruiker verplicht zich ertoe om EDILKAMIN schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elk door EDILKAMIN 
geleden verlies en/of schade of te maken kosten, ook voor juridische bijstand, vanwege eventuele eisen en acties in 
verband met gebruik van de Afbeeldingen door de Gebruiker dat niet conform dit reglement is.  
De Gebruiker is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat EDILKAMIN, behalve in gevallen van kwade trouw of 
grove schuld, in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade die de Gebruiker zelf of derden zouden 
lijden als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de Afbeeldingen.   
Het toezicht op het correcte gebruik van de Afbeeldingen is in handen van degene die hiervoor verantwoordelijk is bij 
EDILKAMIN. Deze persoon kan op ieder moment:   
- de Gebruiker verzoeken om inlichtingen of opheldering wat betreft het gebruik van de Afbeeldingen;   
- controles uitvoeren bij de vestigingen van de Gebruiker, rechtstreeks of door middel van derden die hiertoe 
geautoriseerd zijn, met het doel zeker te stellen dat dit reglement in acht genomen wordt door de Gebruiker.  
 
Indien uit de toezichtactiviteiten blijkt dat de Afbeeldingen niet gebruikt zijn in overeenstemming met dit reglement, kan 
EDILKAMIN naar eigen goeddunken een van de volgende maatregelen treffen: 
- de Gebruiker verzoeken om het niet-conforme gebruik van de Afbeeldingen te staken binnen een strikte termijn;   
- de toestemming opschorten, eventueel ook met onmiddellijke ingang, totdat de Gebruiker stopt met het gebruik van de 
Afbeeldingen in strijd met dit reglement;  
- de toestemming definitief intrekken.  
 
Indien de Gebruiker exclusieve rechten van EDILKAMIN ten aanzien van de Afbeeldingen schendt, of de Afbeeldingen 
hoe dan ook gebruikt in strijd met de manier die in dit reglement beschreven is, is de Gebruiker zelf verplicht om 
EDILKAMIN  
een boete te betalen ter hoogte van Euro 1.000,00 (Euro duizend/00), waarbij het recht van EDILKAMIN om stappen te 
ondernemen bij de bevoegde gerechtelijke overheden ter bescherming van zijn rechten, voor een vergoeding van de 
hogere schade die het bedrijf geleden heeft ten gevolge van het onwettig handelen van de Gebruiker, onverminderd blijft 
bestaan.  
 
EDILKAMIN behoudt zich het recht voor om de toestemming in te trekken als de Gebruiker:   
- zonder geldige reden weigert om toestemming te geven voor de controles;  
- om welke reden dan ook de verkoop en/of promotie van EDILKAMIN-producten staakt.  
 
De Gebruiker verplicht zich ertoe om, na intrekking van de toestemming om welke reden dan ook: - onmiddellijk elk 
gebruik van de Afbeeldingen te stoppen, - eventuele exemplaren van de aan EDILKAMIN toebehorende Afbeeldingen 
terug te geven indien de Gebruiker deze in zijn bezit heeft, - de Afbeeldingen te verwijderen van de internetsite, indien 
aanwezig, - en in het algemeen om al het materiaal waarop de Afbeeldingen gereproduceerd zijn te vernietigen, met 
schriftelijke bevestiging aan EDILKAMIN van de verwijdering en/of vernietiging binnen zeven werkdagen na de datum 
van intrekking.  
 
De Gebruiker verplicht zich ertoe EDILKAMIN onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele bezwaar van 
derden tegen het gebruik van de Afbeeldingen, alsook over ieder ongeautoriseerd gebruik, ook als dit soortgelijk en/of 
gedeeltelijk is, van de Afbeeldingen door derden.  
 
Het spreekt voor zich dat over iedere actie in verband met en/of relatie tot de tekst van de voorgaande paragraaf 
EDILKAMIN als enige beslissingsbevoegdheid heeft, en dat het bedrijf geheel naar eigen goeddunken kan besluiten op 
welke het ingrijpt en/of zich verdedigt en/of gerechtelijke stappen onderneemt. 
 
Dit reglement is geregeld en moet worden geïnterpreteerd naar de Italiaanse wet.  
Voor elke onenigheid die ontstaat tussen partijen in relatie tot dit reglement, is uitsluitend de Rechtbank van Milaan 
bevoegd.  
 


