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1

Algemeen

1.1

Met ‘Jasno’ wordt in deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld: JASNO INTERNATIONAL B.V.;
een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eersel,
Nederland en kantoorhoudende te Eersel, aan de Lange Voren 25 (5521 DC), Eersel,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17129834, tezamen met alle
aan haar gelieerde ondernemingen.
Jasno is er op gericht uniformiteit te creëren in de aanprijzing van haar producten en
diensten. Ten behoeve daarvan heeft Jasno een ‘Mediakit’ gecreëerd, waarin ‘Werken’
worden opgeslagen. Onder Werken wordt verstaan alle teksten, afbeeldingen, foto’s,
logo’s, merken, modellen, handelsnamen, en alle andere materialen en artwork die zich
bevinden in de Mediakit.
Jasno is houder van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Werken in de
Mediakit.
Afnemers van Jasno, alsmede geselecteerde partners, architecten en pers (hierna ieder:
‘Gebruiker’) krijgen toegang tot de Werken in de Mediakit voor gebruik ten behoeve van
de promotie en communicatie van producten en diensten van Jasno en onder de
voorwaarden zoals hieronder opgenomen (de ‘Gebruikslicentie’).
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De Gebruikslicentie

2.1

Het Gebruiksrecht betreft een niet-exclusief recht om in Nederland gebruik te maken van
de Werken in de Mediakit gebruik ten behoeve van de promotie en communicatie van
producten en diensten van Jasno.
Het Gebruiksrecht bevat het recht om de Werken te gebruiken in onder andere gedrukte
media en promotiematerialen waaronder catalogi, prijslijsten, advertenties in dagbladen,
huis-aan-huisbladen, magazines, folders, flyers, banners, spandoeken, uithangborden,
stickers, briefpapier en digitale media zoals websites, social media, Google Ads, apps,
computerprogramma’s en computerpresentaties.
De Werken mogen uitsluitend worden gebruikt zoals zij beschikbaar zijn gesteld in de
Mediakit. Het aanbrengen van wijzigingen in de Werken, waaronder in ieder geval wordt
begrepen wijzigingen in kleur of ontwerp, verwijdering of toevoeging van woorden of
wijziging van illustraties of merken van Jasno is niet toegestaan.
Het Gebruiksrecht is kosteloos.
Jasno blijft gerechtigd de Werken uit de Mediakit zelf te gebruiken.
Het Gebruiksrecht omvat niet het recht om zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Jasno een sub-gebruikslicentie op de Werken te verlenen aan derden.
Het Gebruikrecht kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jasno
worden overgedragen aan een derde.
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3

Intellectueel Eigendom

3.1

Alle Werken in de Mediakit zijn beschermd met intellectuele eigendomsrechten, waaronder
auteursrechten, merkrechten, modelrechten en octrooirechten. De Werken en de daarop
rustende intellectuele eigendomsrechten blijven het exclusieve eigendom van Jasno.
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3.2

Voor zover wijzigingen zijn toegestaan onder deze Voorwaarden, komen de eventuele
intellectuele eigendomsrechten die ontstaan uit die wijzigingen op de Werken eveneens
toe aan Jasno.
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Verplichtingen Gebruiker

4.1

Gebruiker is niet gerechtigd te impliceren of suggereren dat Gebruiker onderdeel uitmaakt
van Jasno of aan Jasno gelieerd is.
De Werken mogen uitsluitend gebruikt worden ter ondersteuning van de communicatie over
de producten en diensten van Jasno.
Gebruiker is verplicht de naam ‘JASNO’ in hoofdletters te vermelden bij al het gebruik van
de Werken.
Gebruiker dient er bij gebruik van de Werken voor te zorgen dat duidelijk is dat het geen
uiting van Jasno betreft, maar een uiting van de Gebruiker zelf.
Gebruiker mag de Werken niet gebruiken als onderdeel van haar eigen (merk)naam, logo
en/of huisstijl.
Gebruiker zal zich richting Jasno onthouden van deloyaal of schadelijk gebruik van de
Werken uit de Mediakit.
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Overige bepalingen

5.1
5.2

Jasno is bevoegd om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen, te wijzigen en
aan te vullen en zal Gebruiker daarvan informeren.
Jasno is bevoegd Gebruiker te verzoeken de wijze van gebruik van de Werken te wijzigen,
dan wel elementen uit het gebruik van de Werken te verwijderen. Gebruiker zal daaraan
op eerste verzoek gehoor geven.
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Beëindiging

6.1
6.2

Jasno heeft te allen tijde het recht om de Gebruikslicentie per direct in te trekken.
Indien en zodra Jasno de Gebruikslicentie intrekt, is het de Gebruiker niet langer
toegestaan om de Werken op welke wijze dan ook te gebruiken en dient al het gebruik per
direct te worden stopgezet en/of verwijderd.
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Rechtskeuze en bevoegde rechter

7.1
7.2

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en
de uitvoering daarvan, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
Rechtbank Oost-Brabant.
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