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DEFINITIES 

Artikel 1 

1.1 Overal waar in dit reglement wordt gesproken van ‘Bestuur’ wordt bedoeld het bestuur van 

stichting Nederlands Instituut van Register Experts als bedoeld in Art. 8 statuten.. 

1.2 Overal waar in dit reglement wordt gesproken van ‘Bureau(s)’ wordt bedoeld de bureaus als 

omschreven in Art. 3.2 statuten.  

1.3 Overal waar in dit reglement wordt gesproken van de ‘NIVRE Geregistreerde’ wordt bedoeld 

de persoon die op grond van een besluit van het NIVRE-bestuur in een Register van het 

NIVRE is ingeschreven. 

1.4 Overal waar in dit reglement wordt gesproken over het ‘Register’ wordt bedoeld het register 

waarin zijn ingeschreven de Register-Experts en de organisaties als bedoeld in Art. 6 

statuten. 

1.5 Overal waar in dit reglement wordt gesproken over ‘de Houder’ wordt bedoeld de Houder 

van het Merk zoals ingeschreven in het Benelux Merkenregister. 

1.6 Overal waar in dit reglement wordt gesproken over ‘het Merk’ wordt bedoeld de titels NIVRE 

Register-Expert - NIVRE-re, NIVRE Register-Risicodeskundige - NIVRE-RR, NIVRE Register- 

Deskundige - NIVRE-rd en rcf gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder depot-

nummers 530314, 578764, 676944, 758114 en 71474BX. 

1.7 Overal waar in dit reglement wordt gesproken over ‘de Gebruiker’ wordt bedoeld degene aan 

wie de Houder het gebruik van het Merk heeft toegestaan. 

1.8 Overal waar in dit reglement wordt gesproken over ‘het Beeldmerk’ wordt bedoeld  het 

Beeldmerk zoals door het NIVRE op haar naar het publiek toe gerichte uitingen wordt 

gehanteerd en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder depotnummer 532207.  

GEBRUIK MERK 

Artikel 2 

 Het gebruik van het Merk wordt toegestaan aan diegenen, die voldoen aan de criteria vermeld 

 in Art. 3.2 van de statuten, respectievelijk het daarbij behorend Huishoudelijk Reglement van 

 stichting Nederlands Instituut van Register Experts.  
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Artikel 3 

3.1 De diensten waarvoor het Merk wordt gebruikt hebben als gemeenschappelijk kenmerk het 

feit dat zij worden aangeboden of verricht door degenen aan wie het gebruik van het Merk is 

toegestaan op grond van dit Reglement en op grond van de nader door de Houder vast te 

stellen inhoudelijke en kwaliteitseisen met betrekking tot deskundigheid en ervaring op het 

gebied van expertises. 

3.2 De gebruikers worden in het Register geregistreerd, welke door de Stichting openbaar is 

gemaakt.  

Artikel 4 

4.1 De Houder houdt steekproefsgewijs op deugdelijke en doeltreffende wijze toezicht op het 

gebruik van het Merk. 

4.2 De wijze van toezicht kan nader worden geregeld in door de Houder vast te stellen 

reglementen. 

4.3 De Houder kan de toestemming het Merk te gebruiken (al dan niet tijdelijk) intrekken, indien 

betrokkene niet of niet meer voldoet aan de bepalingen, bij of krachtens dit reglement gesteld. 

4.4 De Houder kan de sancties nemen, genoemd in de nader vast te stellen reglementen, 

waaronder in elk geval een verbod het Merk verder te gebruiken. 

Artikel 5 

Het gebruik van het Merk door een Gebruiker geldt als rechtsinstandhoudend gebruik ten gunste van 

de Houder. De Gebruiker kan aan het gebruik van het Merk geen enkele aanspraak op dat Merk 

ontlenen.  

SLOTBEPALING 

Artikel 6 

De Houder is bevoegd dit Reglement te wijzigen. Wijzigingen worden voor de Gebruikers verbindend na 

verloop van veertien dagen nadat het bestuur die wijzigingen heeft ingediend bij het Benelux 

Merkenbureau. 

 

Aldus vastgesteld door het Bestuur van de stichting: 
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"Stichting Nederlands Instituut Van Register-Experts", bijeengeroepen ter vergadering van 11 

september 2018 te Rotterdam en vervangt het reglement van februari 2015. 


