Over het VuurwerkCheck-lidmaatschap
De overheid hecht zeer veel waarde aan zelfregulering binnen de vuurwerkbranche en verwacht hiervoor
diverse initiatieven. Met VuurwerkCheck wordt een kwaliteitskeurmerk voor verkooppunten in de markt
gezet. De oprichting en activiteiten van VuurwerkCheck worden door de minister als een zeer positieve
ontwikkeling gezien.
Het speerpunt van de VuurwerkCheck-campagne 2016 is het voorkomen van oogletsel. Hierbij wordt het
gebruik van een vuurwerkbril voor vuurwerkgebruikers en toeschouwers gepromoot.
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Wat kunt u als VuurwerkCheck-lid verwachten?
1. Toegang tot de e-Learning. Deze e-Learning omvat lesmateriaal over vuurwerk, regelgeving en gebruik.
Door deelname kunnen alle medewerkers een certificering halen. Ieder verkooppunt dient minimaal 1
gecertificeerde medewerker te hebben om de VuurwerkCheck erkenning te mogen voeren. Dit is ook
als eis opgenomen in het reglement voor het keurmerk zoals vastgelegd bij het Benelux merkenbureau.
Indien u de erkenning hebt behaald krijgt u daarvoor de deursticker met jaartal, als erkend verkooppunt
en herkenbaar voor de consument.
2. Promotiemateriaal
VuurwerkCheck ontwikkeld divers promotiemateriaal in de vorm van posters, flyers en stickers. Deze krijgt
u als lid automatisch opgestuurd.
3. Opname in het register van erkende vuurwerk verkooppunten. Vermelding in de online VuurwerkCheck
ledenlijst en plaatsing op de kaart op de VuurwerkCheck website met een link naar de eigen webpagina of
webshop.
4. Vermelding op de Facebook pagina van VuurwerkCheck met een tag naar de eigen Facebook pagina.
5. Toegang tot de ledenportal. Hierin zijn te vinden:
a. Digitaal promotiemateriaal waaronder logo’s en banners
b. Persberichten voor gebruik bij de lokale media
c. PowerPoint - presentatie over vuurwerk voor voorlichting op scholen
d. Forum voor het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen.
6. Nieuwsbrieven met de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en nieuws uit de markt.
Verder info over de geplande activiteiten van VuurwerkCheck.
7. Het meeliften op de promotieactiviteiten van VuurwerkCheck
8. Behartiging van de belangen van de VuurwerkCheck-leden bij contact met officiële instanties en media.
9. Branche brede inzet van importeur tot detaillist voor behoud van de vuurwerktraditie. Eendracht maakt
macht.
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Reglement op het gebruik van het
collectief merk VuurwerkCheck
Artikel 1. Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Bestuur: het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck, statutair gevestigd te Dronten;
b. VuurwerkCheck: de Stichting VuurwerkCheck, statutair gevestigd te Dronten;
c. Verkooppunt/gebruikers: Het verkooppunt waar consumentenvuurwerk wordt verkocht of uitgeleverd en
zich schriftelijk hebben aangemeld als lid van de Stichting.
d. E-Learning: Het E-Learningprogramma met het bijbehorende online examen dat jaarlijks wordt
geactualiseerd en aangeboden.
f. Register: Het register van erkende VuurwerkCheck verkooppunten van de Stichting VuurwerkCheck.
Artikel 2
2.1 Het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck (hierna te noemen: VuurwerkCheck of Stichting) is bevoegd
het recht tot gebruik in de Nederland van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo voor het voldoen
aan bepaalde kwaliteitsnormen voor vuurwerkverkooppunten, met inachtneming van de bepalingen van dit
reglement, toe te kennen aan ondernemingen, waar legaal Nederlands Consumentvuurwerk wordt verkocht.
2.2 De verkooppunten, die bevoegd zijn (verklaard) tot het gebruik van het collectieve merk VuurwerkCheck
en logo zijn gerechtigd dit collectieve merk aan te brengen ter zake van de diensten, ter onderscheiding
waarvan het collectieve merk dient, in reclame-uitingen, prijslijsten, folders, rekeningen en/of briefpapier.
2.3 De gebruikers zijn verplicht voor het recht tot gebruik van het collectieve merk aan de Stichting een
jaarlijkse vergoeding te voldoen, waarvan de hoogte door het bestuur van de Stichting wordt vastgesteld.
2.4 De gebruikers zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het collectieve merk aan een derde over te
dragen of aan een derde een licentie hierop te verlenen.
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Artikel 3
3.1 Het gebruik van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo dient schriftelijk te worden aangevraagd bij
de Stichting. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.2 De in artikel 2 bedoelde verkooppunt is slechts bevoegd tot het gebruik van het collectieve merk
VuurwerkCheck en logo voor de in artikel 2 vermelde diensten, indien hij / zij daartoe schriftelijk door de
Stichting VuurwerkCheck is toegelaten en opgenomen in het register.
3.3 De vereisten voor toelating zijn:
a. de aanvrager of minimaal 1 van haar verkoopmedewerkers dient succesvol te hebben deelgenomen aan het
jaarlijkse E-Learningprogramma van Stichting VuurwerkCheck.
b. de aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de Stichting vastgestelde
doelstellingen, reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan. De aanvrager is in het bezit
van een geldige opslag/verkoopvergunning.
c. alle voorwaarden zijn eveneens onverminderd van kracht op de zich in 2015 aangemelde leden.
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Reglement op het gebruik van het
collectief merk VuurwerkCheck
Artikel 4
4.1 Indien de Stichting vaststelt of vermoedt dat een bepaling van dit reglement is of wordt overtreden, dat
een gebruiker niet langer voldoet aan de vereisten voor toelating kan de Stichting de gebruiker schorsen.
Artikel 5
5.1 Elke gebruiker van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo is verplicht iedere inbreuk op en
onbevoegd gebruik van het collectieve merk en logo, dat hem / haar ter kennis komt, mede te delen aan het
bestuur van de Stichting.
5.2 Elke gebruiker van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo is bevoegd tezamen met de Stichting een
vordering in te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het collectieve
merk en logo of een overeenstemmend teken, dan wel in een zodanig geding tussen de Stichting en de
inbreukmaker, zich te voegen of tussen te komen.
5.3 Indien de gebruikers van het collectieve merk geen gebruik maken van hun in lid 2 omschreven
bevoegdheid, is de Stichting die alleen tegen de inbreukmaker optreedt, verplicht het bijzonder belang van de
gebruikers te laten gelden en in haar eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hen
hebben geleden, op te nemen.
Artikel 6
6.1 Tot wijziging van het reglement kan worden besloten in een vergadering van het bestuur van
VuurwerkCheck met inachtneming van de vereisten gesteld in de statuten van de Stichting voor het nemen
van rechtsgeldige besluiten.
Artikel 7
7.1 Het recht op het gebruik van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo eindigt, onverminderd het
bepaalde in de wet en / of dit reglement en / of andere op de gebruikers toepasselijke reglementen van de
Stichting door:
a. het - ook na sommatie - in gebreke blijven van een gebruiker om binnen veertien dagen de in artikel 2.3
vermelde vergoeding aan de Stichting te voldoen;
b. de ontzegging door het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck van de bevoegdheid tot gebruik;
c. verval van de registratie in het algemeen.
7.2 De gebruiker, wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen recht op vergoeding
van de schade, die hij lijdt doordat hij materiaal voorzien van het collectieve merk, niet meer mag gebruiken.
Artikel 8
8.1 De gebruikers van het collectieve merk zijn niet meer aan dit reglement gebonden, zodra het collectieve
merk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.
8.2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid blijven de gebruikers onderworpen aan de maatregelen
en sancties als vermeld in artikel 4 ter zake van overtredingen, die hebben plaatsgevonden ten tijde dat het
collectieve merk nog ingeschreven was.
Artikel 9
9.1 Dit reglement gaat in op 1 juli 2016.
9.2 Dit reglement kan door het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck worden gewijzigd.
9.3 Op dit document is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
9.4 In gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel biedt, beslist het bestuur van de Stichting
VuurwerkCheck.
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Vastgesteld door het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck op 1 juli 2016.
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Algemene Voorwaarden Stichting VuurwerkCheck
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Datum 15 juli 2015

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting
VuurwerkCheck, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

de IJslander 66, 8252 HE DRONTEN

Datum 15 juli 2015

Algemene Voorwaarden Stichting VuurwerkCheck

2

Artikel 3 Uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
1.

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.

2.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan
10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst
door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

6.

De prijsstelling voor lidmaatschappen zoals genoemd in artikel 11worden jaarlijks op basis van
nacalculatie vastgesteld.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding
1.

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt.

2.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

3.

Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
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Artikel 5 Overmacht
1.

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1.

Betaling dient steeds te geschieden binnen de geldende afspraken, op een door Opdrachtnemer aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1.

Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van
Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.

Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.

3.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om
de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
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4.

Opdrachtnemer is en blijft enige eigenaar van alle tekst- en beeldmerken waarbij het gedachtengoed van
opdrachtnemer als immaterieel eigendom beschouwd dient te worden.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1.

De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd.

2.

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en wat waartoe
hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

3.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op
herstel, of schadeloosstelling.

4.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer
de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn schriftelijk bevestigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze
bepaling is geregeld.

2.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer
is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden.

7.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van
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derden wordt gebracht.
Artikel 11 Voorwaarden en spelregels voor het lidmaatschap van Stichting VuurwerkCheck
1.

De ingeschreven leden onderschrijven de doelstellingen van de stichting.

2.

Het lidmaatschap staat alleen open voor leden MET alle vereiste - geldige vergunningen.

3.

Het lidmaatschap is van kracht na betaling van het abonnementsgeld, zodra minimaal één van de
verkoopmedewerkers van het lid, aantoonbaar de E learning module heeft afgesloten met een toets
waarna bij voldoende resultaat een certificaat is samengesteld.

4.

Op de website van de stichting worden de aangesloten, erkende leden gepubliceerd

5.

Alleen schriftelijk gemelde aanmeldingen zijn rechtsgeldig – de aanmelding geldt voor onbepaalde tijd.

6.

Het lidmaatschap is van kracht na inschrijving en betaling van de jaarlijkse bijdrage

7.

Als bewijs van geldig lidmaatschap wordt jaarlijks een schild verstrekt (schild is geldig voor vermelde
jaartal) – desgewenst kan in plaats van een schild ook een sticker verstrekt worden.

8.

De geldende lidmaatschapsprijs bedraagt (in 2015) € 99,00 excl. btw per jaar; de prijs van een
lidmaatschap geldt voor het hele kalenderjaar, ongeacht tijdstip van aanmelding.

9.

Het bestuur van opdrachtnemer beoordeelt jaarlijks of de hoogte van het lidmaatschap met een
indexering aangepast moet worden.

10. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gemeld voor 31 oktober voorafgaand aan het jaar
van opzegging.
11. Een lidmaatschap eindigt automatisch in geval van: faillissement, bedrijfsbeëindiging.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.

2.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1.
2.
3.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd www.voorwaarden.net
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Dronten, 15 juli 2015
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