
Het handelsmerk  
VELUX 



Bescherm het  
VELUX merk

Gebruik het VELUX handelsmerk  
actief en correctief
Een handelsmerk is een essentieel onderdeel van een 
succesvol merk. Een handelsmerk is een onderschei-
dend visueel element dat de herkenning en merktrouw 
bevordert. Het handelsmerk VELUX is ons meest waar-
devolle bezit. En met de toegenomen concurrentie in 
de markt is het belangrijker dan ooit om de VELUX 
handelsmerken consistent en correct te gebruiken en 
we onze rechten om ze te gebruiken beschermen.

Wanneer het handelsmerk juist wordt gebruikt kan 
deze juridische bescherming voor onbepaalde tijd 
bieden. Maar bij misbruik van het handelsmerk, kan 
het merk een soortnaam worden, verwateren en haar 
wettelijke bescherming verliezen. Wanneer dit gebeurt, 
verliest de fabrikant de exclusieve rechten op het 
handelsmerk en kan het handelsmerk legaal worden 
gebruikt door andere bedrijven. Daarom is het erg be-
langrijk om de VELUX handelsmerken altijd in de juiste 
en geregistreerde vorm te gebruiken. Een merk mag 
nooit gebruikt worden ter vervanging van een generie-
ke beschrijving van een product. Wanneer wij bijvoor-
beeld over onze dakramen praten, moeten we VELUX 
dakramen zeggen, in plaats van alleen VELUX. 

Als de naam van een handelsmerk losstaand gebruikt 
wordt verwatert het handelsmerk en wordt het lang-
zaam een beschrijvende term voor een hele product-
categorie. En als een handelsmerk een soortnaam 
wordt, wordt het vaak beschikbaar voor iedereen. De 
oorspronkelijke eigenaar van het handelsmerk is dan 
niet in staat om zich in de markt te onderscheiden en 
de merktrouw neemt af. Hiervan zijn veel voorbeelden 
te noemen, zoals dynamiet, grammofoon, vaseline, cel-
lofaan, kleenex, thermos en xerox. 

Wij hebben de volgende richtlijnen opgesteld om te 
waarborgen dat wij het recht behouden op ons waar-
devolle VELUX handelsmerk.

Een handelsmerk is een intellectueel eigendomsrecht 
en bestaat meestal uit een naam, logo, zinsnede, sym-
bool, ontwerp, afbeelding of een combinatie van deze 
elementen. Alleen de eigenaar van het handelsmerk, of 
degenen die uitdrukkelijke toestemming hebben van de 
eigenaar, kunnen commercieel gebruik maken van het 
handelsmerk

Wat is een handelsmerk?

Geregistreerde handelsmerken  ®   

Een geregistreerd handelsmerk is een handels-
merk dat is geregistreerd bij het nationaal bureau 
voor het Intellectuele Eigendom. Het registratie-
symbool (®) moet in combinatie worden gebruikt 
met al onze geregistreerde handelsmerken en 
moet direct achter de geregistreerde woorden, 
slogans en symbolen worden gezet.

Gedeponeerde handelsmerken  TM  

Als een handelsmerk wel gedeponeerd is, maar 
nog niet in het merkenregister is ingeschreven  
gebruiken we het TM symbool.

Copyright ©  

De VELUX Groep bezit de exclusieve rechten op 
al ons gedrukt materiaal. Dus om onbevoegde 
reproductie te voorkomen, is het cruciaal om het 
copyright symbool (©)en de naam van de auteurs-
rechthouder op al het schriftelijke materiaal en 
beeldmateriaal van de VELUX Groep te vermelden. 
Dit omvat, maar blijft niet beperkt tot, brochures, 
productinstructies, afbeeldingen en websites.

Drie vormen van  
intellectuele eigen-
domsrechten die voor 
VELUX van belang zijn



Het handelsmerk VELUX

De volgende regels zijn van toepassing op het gebruik 
van het geregistreerde woord VELUX:

1. VELUX moet altijd in hoofdletters worden geschre-
ven. De enige uitzondering is ons webadres:  
www.velux.com en www.velux.nl.

2. De eerste keer dat het woord VELUX wordt geschre-
ven moet het, ongeacht de context, gevolgd worden 
door het registratiesymbool (®).

3. VELUX moet worden beschouwd als een bijvoeglijk 
naamwoord. Dit betekent dat het niet op zichzelf 
kan staan, bijvoorbeeld: VELUX dakramen, VELUX 
Groep, VELUX daglichtspot.

4. VELUX mag niet worden geschreven in elke vorm 
van interpunctie, zoals met koppeltekens of tussen 
aanhalingstekens.

5. Als het woord VELUX een onderdeel is van de be-
drijfsnaam dan wordt het registratiesymbool (®) niet 
gebruikt en wordt alleen het woord VELUX in hoofd-
letters geschreven. Bijvoorbeeld: VELUX Nederland 
B.V.

6. VELUX producten worden geschreven volgens de 
normen die zijn vastgesteld door de VELUX Groep. 

Voor vragen of begeleiding kunt u contact opnemen 
via info@velux.nl.

VELUX®

De geregistreerde  
handelsmerken van 
VELUX 

De VELUX naam en het VELUX logo zijn geregis-
treerde handelsmerken en exclusief eigendom van de 
VELUX Groep. Ons doel is om de VELUX merknamen 
te beschermen en te versterken door middel van alle 
beschikbare middelen, inclusief het verstrekken van 
richtlijnen voor het consistent en correct gebruik van 
onze handelsmerken en het nemen van juridische stap-
pen in het geval van inbreuk. 

Alle bedrijven binnen de VELUX Groep hebben toe-
stemming om de VELUX handelsmerken te gebruiken. 
Anderen kunnen toestemming krijgen om de VELUX 
handelsmerken van de VELUX Groep te gebruiken.
Voor elke partij die de VELUX handelsmerken gebruikt, 
inclusief de VELUX Groep, gelden de volgende richtlij-
nen voor het gebruik.

Het handelsmerk: het VELUX logo

3 X

Proportion 1:3

X

Voor al het gebruik van het VELUX logo als geregis-
treerd handelsmerk moeten de volgende verplichte 
richtlijnen altijd worden toegepast:

1. Het VELUX logo moet vermeld worden als witte 
tekst samen met het registratiesymbool ® op een 
vastgestelde rode achtergrond. Als dat niet mogelijk 
is, mag het logo vermeld worden als witte tekst op 
een vastgestelde zwarte achtergrond.  
Andere vermeldingen zijn niet toegestaan.

2.  Bij weergave van het logo mag alleen een origineel 
logobestand gebruikt worden. 

Voor de originele bestanden en verdere begeleiding 
kunt u contact opnemen via info@velux.nl.

Verhoudingen van het logo 1:3
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VELUX
service & onderhoud

VELUX
dakramen

VELUX
daglichtspots

VELUX
raamdecoratie & 
zonwering

VELUX
home automation

VELUX
producten op 
zonne-energie

VELUX
accessoires

Het VELUX Design System is gebaseerd op
de volgende kernelementen van design:

• Logo
• Productgroepen
• Handtekening
• Kleuren
• Transparante kleurbanners
• Rood
• Beelden
• Lettertype

Mits continue op de juiste manier gebruikt, 
draagt de visuele identiteit van VELUX bij aan 
het uitdragen van de waarden van het merk 
VELUX en blijft de integriteit van onze identi-
teit in stand.

U vindt de richtlijnen voor het gebruik van 
deze elementen in ons VELUX Design Sys-
tem Handboek. U kunt de handleiding down-
loaden op www.velux.com/brandmanual. 

De visuele identiteit 
van VELUX 



Voor vragen of nadere informatie over de 
VELUX handelsmerken en onze visuele 
identiteit, kunt u contact opnemen via 
info@velux.nl.
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