
 

 
Licentievoorwaarden Pieterpad

®
 Pleisterplaats versie 20220122 pagina 1van 3 

 

 
 
Licentievoorwaarden Pieterpad® Pleisterplaats  
 

Stichting Pieterpad, merkhouder van de merknaam en het beeldmerk  

‘Pieterpad
®
’ verstrekt hierbij een licentie aan: 

 

Bedrijfsnaam:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contactpersoon:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adres:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Postcode en Woonplaats : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Hierna te noemen ‘Licentiehouder’, voor het gebruik van de aanduiding ‘Pieterpad
®
 

Pleisterplaats’ en van het onderstaande beeldmerk; 

 
Afbeelding 1: Beeldmerk Pieterpad

®
 Pleisterplaats 

 

Voor de volgende locatie: 

 

Naam:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adres:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Postcode en woonplaats: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Hierna te noemen ‘Locatie’, onder de volgende voorwaarden: 

 

Gebruik 
 

1. Deze licentie is uitsluitend geldig voor de Locatie op het daarbij genoemde adres. De 

licentie dient uitsluitend om de Locatie publiekelijk kenbaar te maken als een adres waar 

Pieterpad wandelaars welkom zijn. Elk ander gebruik van de licentie is niet toegestaan, 

tenzij hierover een afzonderlijke schriftelijke toestemming is gegeven door de Stichting 

Pieterpad.  
 

2. Licentiehouder mag de aanduiding ‘Pieterpad® Pleisterplaats’ voeren op bedrijfsuitingen 

van de Locatie zoals een website, op menukaarten, vlaggen, bebording en dergelijke. Deze 

uitingen horen nadrukkelijk bij de Locatie waarvoor de licentie is gegeven en mogen 

alleen in die context worden toegepast. De Stichting Pieterpad verstrekt het beeldmerk 

daartoe aan de Licentiehouder in de bestandsformaten: pdf, png en eps.  
 

3. Voor de toepassing van het Pieterpad© Pleisterplaats logo gelden de volgende 

voorwaarden: 

a. Het logo mag niet kleiner dan 30 mm breed worden gebruikt, en moet rondom 

minimaal 15% witruimte houden. 
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b. Het logo moet altijd op een witte of zeer lichte (max 15%) achtergrond gebruikt 

worden. 

c. De kleurstelling van het logo mag niet worden gewijzigd.  

d. Het logo mag niet diapositief worden gebruikt (op een donkere achtergrond). 

 

4. Licentiehouder draagt er zorg voor dat de Locatie in ruime mate geopend is voor 

Pieterpad-wandelaars. Dat wil zeggen op minstens 5 dagen per week, waaronder vrijdag, 

zaterdag en zondag en een openstelling op deze dagen die aanvangt voor het middaguur 

en minstens duurt tot het begin van de avond of zonsondergang. 

 

5. Licentiehouder draagt er zorg voor dat Pieterpad wandelaars gedurende de openstelling 

altijd welkom zijn in de Locatie, ook als ze bemodderde schoenen of natte kleding dragen.  

 

6. Licentiehouder draagt er zorg voor dat in de Locatie informatie aanwezig is over 

knelpunten, omleidingen, wijzigingen in het routeverloop of andere bijzonderheden over 

de route van het Pieterpad van de etappe(s) waaraan het adres is gelegen. De Stichting 

Pieterpad zal de Licentiehouder hiertoe actief berichten over eventuele omleidingen en 

wijzigingen op de etappe(s). 

 

7. Licentiehouder zorgt ervoor dat er EHBO-middelen aanwezig zijn in de Locatie voor de 

behandeling van blaren of teken.  

 

8. Het is toegestaan dat Licentiehouder in de Locatie Pieterpad-Producten van de Stichting 

Pieterpad verkoopt aan klanten, zoals bijvoorbeeld badges en wandel-poppetjes. De 

Licentiehouder hanteert hiervoor dezelfde verkoopprijzen als de Stichting Pieterpad 

hanteert in haar webwinkel. De Stichting Pieterpad levert deze artikelen op verzoek aan de 

Licentiehouder tegen een korting van minimaal 23% (met uitzondering van de 

wandelgidsen) op de verkoopprijzen in de webwinkel van Stichting Pieterpad.  

 

9. Het is Licentiehouder niet toegestaan om andere producten dan die van Stichting 

Pieterpad met of onder de merknaam ‘Pieterpad’ aan te bieden.  

 

 

Vergoeding  

 

10. De Licentiehouder betaalt jaarlijks een licentievergoeding aan de Stichting Pieterpad, voor 

het gebruik van de aanduiding ‘Pieterpad
®
 Pleisterplaats”. De Licentievergoeding omvat 

tevens het recht een vermelding te realiseren op de accommodatiepagina van de Pieterpad 

website, inclusief een kaartvermelding met een Pieterpad® Pleisterplaats kenmerk en een 

advertentievermelding op de Pieterpad website bij de etappe(s) waaraan het adres is 

gelegen. Op deze vermelding zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Pieterpad 

voor de vermelding van een accommodatie, zoals gepubliceerd op de website van de 

Stichting Pieterpad, onverkort van toepassing. 

 

11. De licentievergoeding aan de Stichting Pieterpad bedraagt voor het jaar 2020, € 147,50, 

zonder BTW.  

 

12. De hoogte van de licentievergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de Stichting 

Pieterpad.  
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Duur en beëindiging 

 

13. Deze licentie is geldig voor de periode waarvoor de Licentiehouder de licentievergoeding 

heeft betaald en vervalt automatisch zodra de Licentiehouder geen licentievergoeding 

meer betaalt, of de activiteiten op de Locatie beëindigt.  

 

14. De Stichting Pieterpad is gerechtigd om de licentie in te trekken wanneer de 

Licentiehouder handelt in strijd met deze licentievoorwaarden.  

 

15. De Stichting Pieterpad behoudt daarnaast altijd het recht om de licentie eenzijdig in te 

trekken.  

 

16. Bij het beëindigen of intrekken van de licentie dient de Licentiehouder direct het gebruik 

van de aanduiding Pieterpad
®
 Pleisterplaats te beëindigen. Licentiehouder draagt er zorg 

voor dat alle uitingen waarop deze aanduiding door de Licentiehouder is toegepast worden 

verwijderd, vernietigd of ingeleverd bij de Stichting Pieterpad 

 

17. De Stichting Pieterpad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten van de 

Licentiehouder die samenhangen met de beëindiging of intrekking van de licentie.  

 

18. Wanneer de licentie wordt beëindigd met een beroep op artikel 14 uit deze voorwaarden, 

heeft de Licentiehouder geen recht op restitutie van de licentievergoeding. Wanneer de 

licentie wordt beëindigd op basis van artikel 15 uit deze voorwaarden heeft de 

Licentiehouder recht op restitutie van de licentievergoeding, naar rato van de periode 

waarvan Licentiehouder deze niet heeft kunnen gebruiken. 

 

Overig 

 

19. Door de licentie te gebruiken gaat de Licentiehouder akkoord met deze voorwaarden. 

 

20. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze voorwaarden zijn niet overdraagbaar.  

 

 

 

  

 


