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Artikel 1 Algemeen
Het Nederlands Goed-keurmerk is een privaatrechtelijk keurmerk van Nederlands Goed dat
uitsluitend is bedoeld voor alle soorten producten en diensten, zowel halffabrikaat als eindproduct.
Het gebruik van het Nederlands Goed-keurmerk is niet verplicht, echter bij gebruik, dient men zich
aan de in dit reglement opgenomen voorwaarden te houden.
Artikel 2 Definities
Nederlands Goed hanteert zoveel mogelijk de definities zoals vastgelegd in het Nederlands GoedReglement en houdt zich aan de Nederlandse taal als beschreven in de Van Dale.
Artikel 3 Gemeenschappelijke kenmerken van de waren en/of diensten
Het gebruik van het Nederlands Goed-keurmerk is uitsluitend toegestaan in de etikettering van en in
relatie tot producten/producenten/merken/evenementen/diensten en dienstverleners die door
Nederlands Goed zijn gecertificeerd conform één van de volgende categorieën:
- Halffabrikaten waarbij tenminste 40% van de kosten, die gemoeit zijn met delving, productie,
distributie, marketing of andere vormen van kosten, aanbesteed wordt in de Nederlandse economie;
- Eindproducten waarbij tenminste 40% van de kosten, die gemoeit zijn met delving, productie,
distributie, marketing of andere vormen van kosten, aanbesteed wordt in de Nederlandse economie;
- Dienstverlening waarbij tenminste 40% van de kosten, die gemoeit zijn met delving, productie,
distributie, marketing of andere vormen van kosten, aanbesteed wordt in de Nederlandse economie.
-Evenementen waarbij tenminste 40% van de kosten, die gemoeit zijn met delving, productie,
distributie, marketing of andere vormen van kosten, aanbesteed wordt in de Nederlandse economie.
Kosten voor artiesten/kunst/cultuur worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
-Organisaties/merken/producten/diensten waarvan primaire bronnen (kwaliteitstechnisch) niet in
Nederland te verkrijgen zijn kunnen coulance verkrijgen in verband met mogelijke secundaire
investeringen die van aantoonbaar belang zijn voor de Nederlandse economie.
Artikel 4 Lay-out
De weergave van het Nederlands Goed-keurmerk is als volgt:

Gebruik van het Nederlands Goed-keurmerk in de etikettering is uitsluitend toegestaan:
1. In de verhouding breedte : hoogte = 10 : 10 ofwel 1 staat tot 1;
2. in de opmaak en typografische uitvoering zoals afgebeeld (oranje stempel met witte en zwarte
cirkels en witte letters en witte tulp);
3. in de kleuren oranje en wit (wel of niet)met zwarte schaduwrand;
4. met een minimum breedte van 5 mm en na goedkeuring Nederlands Goed bestuur;
5. indien het keurmerk niet is opgenomen in een ander logo of merk tot een nieuwe combinatie;
6. enkel de witte Tulp met, danwel zonder letters na goedkeuring Nederlands Goed bestuur.
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Artikel 5 Gebruik van Nederlands Goed-keurmerk
1. Het is toegestaan het Nederlands Goed-keurmerk te gebruiken op facturen, briefpapier en in
reclamemateriaal zoals folders, websites en prijslijsten. Er moet dan een duidelijke relatie zijn
met de gecertificeerde producten/diensten/evenementen.
2. Indien het Nederlands Goed-keurmerk wordt gebruikt op facturen, briefpapier en in
reclamemateriaal dan dient tevens het webadres van Nederlands Goed vermeld te worden.
3. Het Nederlands Goed-keurmerk mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te
gebruiken verpakkingen, indien verpakkingen mogelijk ook voor overige producten/diensten gebruikt
worden.
4. Het Nederlands Goed-keurmerk mag de attentiewaarde van de product-, merk- en/of
handelsnaam niet overtreffen. Het Nederlands Goed-keurmerk mag uitsluitend worden
gecommuniceerd en gepresenteerd als een certificatiemerk. Het mag niet worden gebruikt als
handelsmerk of zodanig gepresenteerd worden dat dit gesuggereerd wordt. Een en ander ter
beoordeling van Nederlands Goed.
5. Referentie aan het Nederlands Goed-keurmerk wordt beschouwd als gebruik van het Nederlands
Goed-keurmerk en is derhalve aan dezelfde voorwaarden gebonden.
Artikel 6 Wijze van toezicht & sancties
Het bestuur van Nederlands Goed zal toezicht op het gebruik van het Nederlands Goed keurmerk
houden. Dit toezicht zal onder meer plaatsvinden op basis van
- accountantsverklaringen omzettarieven deelnemenende partijen.
- aansluiting van de kwartaal- en jaarcijfers zoals
- jaarlijkse accountantscontrole van maximaal 5% van de aangesloten producten/
diensten/ondernemingen.
- administratieve en visuele controle op juist gebruik van het Nederlands Goed keurmerk.
- controle op tijdige betaling jaarlijkse contributie Nederlands Goed.
- visuele controle op onwettig gebruik door niet deelnemers.
Indien naar aanleiding van bovengenoemde controle dan wel op andere wijze blijkt dat de
verplichtingen van het Nederlands Goed reglement en voorwaarden niet, niet tijdig en/of niet
deugdelijk worden nagekomen, zal het Nederlands Goed het bestuur de betrefffende organisaties
sancties opleggen. Deelnemers van Nederlands Goed worden schriftelijk (e-mail) in gebreke gesteld
bij niet nakomen verplichtingen opgesteld in dit reglement of de financiële voorwaarden waarna hen
de tijd wordt gegund alsnog verplichtingen na te komen conform reglement/financiële voorwaarden.
Indien de deelnemer binnen de gestelde termijn niet alsnog de verplichting is nagekomen, heeft
Nederlands Goed de bevoegdheid om het recht op het gebruik van het Nederlands Goed keurmerk
met onmiddellijke ingang in te trekken. Indien Nederlands Goed van deze bevoegdheid gebruik
maakt ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (e-mail) bericht.
Het bestuur van Nederlands Goed heeft de bevoegdheid zonder in gebreke stelling het recht op
gebruik met onmiddellijke ingang conform het bepaalde in dit reglement in te trekken, in het geval
een tijdige en/of deugdelijke nakoming van dit reglement of de financiële voorwaarden niet meer
mogelijk is.
Het recht om het Nederlands Goed keurmerk te gebruiken eindigt met ingang van de dagtekening
van het bericht van het bestuur van Nederlands Goed aan de deelnemer dan wel op de einddatum
die in dat bericht is genoemd. De deelnemer wiens recht op het gebruik van het Nederlands Goed
keurmerk aldus wordt beëindigd, zal het gebruik van het keurmerk direct dan wel direct na de
genoemde einddatum staken. Nederlands Goed noch het Nederlands Goed bestuur zijn niet
aansprakelijk voor de schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van het niet meer gerechtigd
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zijn tot het gebruik van het keurmerk. De sanctie bevoegdheid van het bestuur van Nederlands Goed
tot intrekking van het gebruik van het Nederlands Goed keurmerk, bestaat naast de bevoegdheid van
Nederlands Goed om over te gaan tot publicatie van geconstateerde afwijkingen in de opgave
verplichtingen zoals bepaald in het reglement en de financiële voorwaarden van het Nederlands
Goed keurmerk.
Artikel 6.1 Volgorde van sancties
1. schriftelijke waarschuwing;
2. één of meer controles voor rekening van de betrokken deelnemer of niet betalende deelnemer;
3. publicatie in één of meer dagbladen en/of periodieken van de geconstateerde overtreding met
vermelding van de naam van de in overtreding zijnde deelnemer of niet gebruiksgerechtigde;
4. ontzegging van de bevoegdheid om, te rekenen vanaf een in de beslissing te vermelden
tijdstip, gedurende een bepaalde tijd het Nederlands Goed keurmerk te bezigen;
5. intrekking van de erkenning van het Nederlands Goed Keurmerk
6. oplegging van een boete die ten minste € 10.000 en ten hoogste € 50.000 beloopt per
overtreding van de voorwaarden als bedoeld en uitgelegd in dit reglement.
Artikel 7 Optreden in rechte
Alle deelnemers zijn verplicht een inbreuk op het Nederlands Goed keurmerk aan het bestuur van
het Nederlands Goed Keurmerk mee te delen. Het bestuur van Nederlands Goed heeft het recht een
vordering in te stellen bij in gebreke blijven van afspraken conform dit reglement of de financiële
voorwaarden. Het bestuur van Nederlands Goed kan het bijzonder belang van de deelnemers van
het Nederlands Goed keurmerk laten gelden en in zijn eis tot schadevergoeding de bijzondere
schade, die een of meer van hen hebben geleden, opnemen.
Artikel 8 Opzegging door deelnemer
Het bestuur van Nederlands Goed zal na opzegging door een aangesloten deelnemer van het
Nederlands Goed keurmerk zoals bepaald in dit reglement, het recht op gebruik van het Nederlands
Goed keurmerk stilzwijgend intrekken per de eerste januari na de tijdige opzegging. Tijdige opzegging
geschiedt tenminste 6 maanden voor einde van het boekjaar en dient middels aangetekende brief te
gebeuren.

Artikel 9 Slotbepalingen
1. Dit reglement vervangt met ingang van 1 juli 2012 alle voorgaande versies van het Nederlands
Goed Reglement voor het gebruik van het Nederlands Goed-keurmerk.
2. Wijzigingen van dit reglement treden in werking na goedkeuring door het bestuur van Nederlands
Goed.
3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Nederlands Goed.
4. Het Nederlands Goed bestuur behoudt zich het recht voor om beslissingen te maken buiten de
richtlijnen van dit reglement om, ten behoeve van Nederlands Goed.
5. Het bestuur van Nederlands Goed is bevoegd dit reglement te wijzigen en zal daarvan het Benelux
Merkenbureau en Nederlands Goed schriftelijk kennis geven. De wijziging treedt in werking nadat
Nederlands Goed de wijziging heeft gepubliceerd op de website (www.NederlandsGoed.nl).
6. Op dit reglement en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.
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