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VOORWAARDEN MERKGEBRUIK MBI
Merkrecht eigenaar

MBI B.V. is eigenaar van verschillende merkrechten, zoals Aquaferm®, GeoCeramica®, GeoSteen®, GeoProArte®, 
GeoRetron®, MBI, Stabikorn®, Triagres® en Twentygres®. Deze voorwaarden zien toe op het gebruik van alle merken 
waar MBI op enig moment eigenaar van is en dienen als instructie voor onze dealers om te zorgen voor eenduidig 
gebruik van onze merken. Daarmee blijven onze merken sterk waar zowel MBI als de erkende dealers van 
profiteren.

Wat mag wel?
• Door MBI erkende dealers mogen onze merken gebruiken om de originele producten te promoten en te

verkopen.
• Het toegestane merkgebruik is beperkt tot het aanduiden van het product. De naam mag gebruikt worden in

documentatie, website, social media, advertenties en andere uitingen, maar uitsluitend om aan te geven dat de
dealer dit originele product verkoopt.

• Het gebruik van het eventuele beeldmerk (logo) hierbij is eveneens toegestaan indien dat niet verder gaat dan
het informeren van de consument dat de dealer dit merkproduct van MBI verkoopt.

• Het gebruik van de merknaam in de url van de website van een dealer is alleen toegestaan in combinatie met de
naam van de dealerwebsite (bijvoorbeeld www.dealer.nl/geoceramica/..) en uiteraard uitsluitend indien het dient
om aan te geven dat de dealer dit originele product verkoopt.

Wat mag niet?
• Het gebruik van één van onze merken als aanduiding of onderdeel van een handelsnaam, website/webshop

(inclusief als domeinnaam) of social media account.
• Het gebruik van onze merken op een andere manier, kleurstelling of lettertype dan door MBI zelf wordt gedaan.

• Het voeren van een handelsnaam of logo in dezelfde opmaak als de beeldmerken van MBI.

• Het gebruik van tekst op een website of social media account, waarmee de indruk wordt gewekt dat de website
of het social media account afkomstig is van MBI of het originele merk.

• Andere uitingen voeren die onjuist de indruk kunnen wekken bij het publiek dat zij met MBI als merkhouder te
maken te hebben.

Het gebruik van onze beeldmerken

Onze beeldmerken dienen uitsluitend in de originele kleurstellingen en verhouden te worden gebruikt. Andere, door 
dealer zelf ontworpen visuals, zijn niet toegestaan.
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Dedicated product websites
Indien een dealer een dedicated product website wil lanceren, waarbij gebruik wordt gemaakt van één van onze 
merken in de domeinnaam, dan is dat alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

• Schriftelijke voorafgaande toestemming van MBI.
• Gecontroleerd en akkoord bevonden door MBI voor lancering.

• De url-naam mag alleen als subdomein worden gebruikt (bijvoorbeeld: https://www.geoceramica.dealer.nl/) en
nooit als hoofdomein (bijvoorbeeld https://geoceramica.com)

• Geen gebruik van aan onze merken gerelateerde kleuren als hoofdkleuren en accentkleuren van de website,
zoals donkerblauw, geel en grijs (voor grijs gelden specifieke PMS kleuren).

• Het logo van de dealer moet bij het bezoek van elk deel van de site zichtbaar zijn in de menubalk.

• Uiteraard moet de site voorzien zijn van inhoudelijk juiste informatie, waarbij MBI altijd het recht voorbehoudt om
content te laten wijzigen of verwijderen.

Online adverteren

Het is een erkende dealer uitsluitend toegestaan om de merknamen van MBI te gebruiken in haar 
advertentiekoppen en -teksten (Google tekst en beeldadvertenties) als is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

• De getoonde advertentie wekt niet de indruk afkomstig te zijn van MBI.

• De bijbehorende landingspagina geeft enkel en alleen informatie over het betreffende merk.

• In het geval van een dedicated landingspagina of website dient deze aan de hierboven genoemde 
voorwaarden te voldoen.

Handhaving

Mocht een dealer zich niet houden aan deze voorwaarden, en niet op aanwijzingen van MBI medewerkers in gaan, 
dan behoudt MBI het recht voor om daar (juridische) actie tegen de ondernemen. Deze voorwaarden zijn opgesteld 
en vastgelegd door onze juridisch merkadviseur TaylorWessing, die tevens zal optreden als onze zaakwaarnemer. 

Wij hopen uiteraard dat dit nooit nodig zal zijn en rekenen op het begrip dat het centraal gestuurd en eenduidig 
voeren van onze merken in het belang is van alle partners in de markt. 


