OVEREENKOMST VOOR HET MUURSCHILD, SCHILD GESPECIALISEERDEN, STROKEN VAN DE SPECIALISATIES, WOORD- EN BEELDMERKEN VAN ANBOS

TYPE SCHILD




Muurschild voor buiten of binnen (€ 25 excl. btw)
+ 4 stuks RVS schroeven en pluggen voor bevestiging aan de muur
+ 4 stuks zuignapjes voor bevestiging aan de binnenzijde van het raam




Schild gespecialiseerden voor binnen (€ 9,50 excl. btw)
Specialisatiestroken (€ 5 excl. btw per strook)
Geef hieronder aan welke strook/stroken je wilt ontvangen:
 Acne
 Huidverbeterende massage
 Bindweefselmassage  Manuele lymfedrainage
 Camouflage
 Oosterse massage shiatsu
 Elektrisch ontharen  Ontharingstechnieken






Permanente make-up
Pincementsmassage
Voetreflexzonemassage
Voortgezette opleiding

ONDERGETEKENDE
Ondergetekende:
Kernlid/naam salon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Lidnummer:
Ondergetekende, verder: KERNLID, en de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging verder: ANBOS zijn het
volgende overeengekomen:
1)

2)

3)

4)

5)

a) ANBOS stelt aan het Kernlid, of het Kernlid dat tevens lid is van de sectie VO/Specialisaties, onder de volgende voorwaarden en
bepalingen het ANBOS muurschild (hierna te noemen ‘Schild’), Schild Gespecialiseerden en stroken voor Specialisaties (hierna te
noemen ‘Stroken’) ter beschikking.
b) De vergoeding voor het beschikbaar stellen van het Schild bedraagt €25,- (excl. btw), Schild Gespecialiseerden bedraagt €9,50 (excl.
btw), de vergoeding voor het beschikbaar stellen van Stroken bedraagt €5,- per strook (excl. btw). De vergoedingen zijn geen borg.
c) Stroken worden uitsluitend beschikbaar gesteld als het betreffende diploma van de specialisatie is geregistreerd bij ANBOS.
a) De onder 1a) genoemde zaken en rechten blijven eigendom van ANBOS en mogen uitsluitend worden gebruikt ter onderscheiding
van het door het kernlid uitgeoefende schoonheidsverzorgingbedrijf, overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement. Het
Schild, het Schild Gespecialiseerden en Stroken mogen uitsluitend worden aangebracht aan en in het pand waarin het kernlid het
schoonheidsverzorgingbedrijf duurzaam uitoefent.
b) Het gebruik van het Schild, het Schild Gespecialiseerden en Stroken, en andere woord- en beeldmerken is strikt persoonlijk en
lidmaatschapsgebonden. Deze rechten mogen door het kernlid niet aan een ander - om niet of tegen vergoeding – worden
overgedragen dan wel op enigerlei wijze aan een ander worden afgestaan of in gebruik gegeven.
a) Bij het einde van het lidmaatschap van de sectie VO/Specialisaties, het einde van het ANBOS-kernlidmaatschap, dan wel het einde
van deze overeenkomst, is het kernlid gehouden om op eigen kosten het Schild, het Schild Gespecialiseerden en de Stroken binnen 14
dagen aan ANBOS te retourneren, alsmede alle vermeldingen en/of verwijzingen met of naar het Schild, het Schild Gespecialiseerden,
Stroken en/of de woord- en beeldmerken van ANBOS te verwijderen.
b) Bij de beëindiging of stopzetting van de registratie van een (of meer) specialisatie(s) dient de Strook van die specialisatie(s) te
worden geretourneerd aan ANBOS als bedoeld onder 3a).
c) Indien het kernlid niet voldoet aan de hiervoor onder 3a) en 3b) vermelde verplichting, is het Kernlid een boete verschuldigd van
€250,- per week vertraging dat het Kernlid met teruggave van het Schild, het Schild Gespcialiseerden en/of Stroken in gebreke blijft
en/of de vermeldingen en/of verwijzingen naar het woord- en/of beeldmerken van ANBOS niet heeft verwijderd, onverminderd het
recht van ANBOS op nakoming van de in artikel 3a) en 3b) genoemde verplichting.
Onverminderd het in de statuten van ANBOS bepaalde kan ANBOS deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien het
kernlid de bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt, waaronder in ieder geval mede is begrepen het geval dat het Kernlid het
Schild, het Schild Gespecialiseerden en/of Stroken, en/of de woord- en/of beeldmerken (mede) gebruikt of doet gebruiken voor
andere doeleinden dan de onderscheiding van het door hem uitgeoefende schoonheidsverzorgingbedrijf.
Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de volgens de regels van absolute competentie aangewezen rechter in
het arrondissement Utrecht.
Plaats:
Datum:
Handtekening:
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