G E D R A G S C O D E U N IZO H IB L A B E L
HANDMADE IN B ELGIUM

Met het label Handmade In Belgium, hierna HIB-label, erkent UNIZO de makers van authentieke en
ambachtelijke kwaliteitsproducten. Die producten maken vandaag de dag het verschil voor de
moderne consument.
Het HIB-label biedt een garantie op de authenticiteit van het maakproces en dus ook van de
kwaliteit van het ambachtelijk product.
In het licht daarvan is deze Code opgesteld die de minimale vereisten bevat waaraan moet worden
voldaan om het UNIZO HIB-label te kunnen bekomen en gebruiken, en onder welke voorwaarden
dit kan. In geen geval is het de betrachting van de Code om in de plaats te treden van de geldende
wetgeving.

Het UNIZO HIB-label wordt op .. /.. / …. officieel toegekend aan … … … … … … … … … … … …

Artikel 1. Toepassingsgebied en toekenningsvoorwaarden UNIZO HIB-label
UNIZO is eigenaar van het UNIZO HIB-label en exclusief gemachtigd om het UNIZO HIB-label toe te
kennen en in te trekken volgens de bepalingen van deze Code.
Het HIB-label is verkrijgbaar onder voorwaarden, voor leden van UNIZO alsook voor niet-leden. Het
wel of niet lid zijn van UNIZO heeft geen gevolgen of impact op de beslissing van toekenning, wel
op het prijsbeleid. (meer info hierover: https://www.unizo.be/wat-de-kostprijs-van-zon-hib-label)
Wie komt in aanmerking?
Je komt in aanmerking voor het HIB-label als je typerende kenmerken hebt van een ambachtsman/vrouw. Een overzicht van deze kenmerken lees je hier: https://www.unizo.be/wie-komtaanmerking-0.
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Verder dient de maker:
•
•
•

zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden van het UNIZO HIB-label, zoals
neergelegd in deze Code;
een positief antwoord te hebben ontvangen van UNIZO dat aan de voorwaarden voor het
HIB-label is voldaan;
te erkennen dat deze Code geenszins in de plaats treedt van de toepasselijke wetgeving,
die zij verklaren te zullen naleven.

Artikel 2. Verwervingsprocedure
Er zijn twee manieren om het HIB-label te verwerven:
1) Via een andere HIB-ambassadeur
Een andere HIB-ambassadeur nomineert een ondernemer en laat weten dat deze ondernemer een
echte Handmade In Belgium ondernemer is. De nominatie en bevestiging dat het HIB-label wordt
toegekend wordt aangekondigd per e-mail. UNIZO kan de uitreiking laten uitvoeren door de lokale
ondernemersvereniging van UNIZO in de buurt of door het provinciale UNIZO kantoor.
2) Via het HIB-selectieteam
De kandidaat-labeldrager kan zich aanmelden via de UNIZO website. Dan gaat een selectieteam na
of de ondernemer een HIB-label kan verdienen. Het selectieteam bestaat uit HIB-medewerkers,
experten, UNIZO-adviseurs en HIB-ambassadeurs. De nominatie en bevestiging dat het HIB-label
wordt toegekend wordt aangekondigd per e-mail. UNIZO kan de uitreiking laten uitvoeren door de
lokale ondernemersvereniging van UNIZO in de buurt of door het provinciale UNIZO kantoor. Indien
de kandidaat-labeldrager niet voldoet aan de voorwaarden om het HIB-label te verkrijgen, wordt
de kandidaat hiervan telefonisch of per e-mail verwittigd.

Artikel 3. Gebruik HIB-label
Indien het HIB-label wordt toegekend, ontvangt de labelhouder het logo op digitale wijze
en onder verschillende vormen. Het HIB-label is op 12 april 2013 door UNIZO
gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom, onder depotnummer
1266626. UNIZO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op dit geregistreerde
merk.

2

Het HIB-label mag onbeperkt door de labeldrager via alle communicatiemiddelen (folders, mailings,
reclame,…) naar klanten toe worden gebruikt, zowel gedrukte als digitaal. Indien het HIB-label op
de website wordt geplaatst van de labelhouder, dan zorgt die ervoor dat daaraan een hyperlink
gekoppeld wordt naar www.handmadeinbelgium.com.
Het HIB-label mag echter onder geen enkel beding grafisch worden aangepast.
Indien de labeldrager slechts enkele producten heeft waarvoor het label werd toegekend, dan moet
ten aanzien van de consument duidelijk worden aangetoond voor welke producten het HIB-label
werd toegekend. Bv. een juwelier die naast zijn zelfgemaakte ambachtelijke juwelen ook een
assortiment aankoopt, mag niet de indruk wekken dat al zijn juwelen ambachtelijk zijn vervaardigd.

Artikel 4. Gebruik HIB-promotieartikelen
UNIZO ontwikkelde HIB promotieartikelen. Deze kunnen uitsluitend door HIB labeldragers worden
besteld en gebruikt.
Voorstellen voor het ontwikkelen van andere commerciële producten worden geëvalueerd door
UNIZO op belang voor het label en bruikbaarheid voor het HIB-netwerk. Ander gebruik van het HIBlabel – waaronder opname of weergave van het HIB-label op eigen promoartikelen of producten –
kan enkel en alleen mits uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van UNIZO en aan de voorwaarden
zoals vermeld in de schriftelijke goedkeuring.

Artikel 5. Geldigheidsduur en verlenging HIB-label
Het HIB-label is geldig voor een periode van het lopende kalenderjaar waarin het HIB-label wordt
toegekend.
De labeldrager engageert zich ertoe om de kwaliteit van zijn product of dienst hoog in het vaandel
te dragen. De labeldrager verbindt zich ertoe UNIZO spontaan op de hoogte te brengen van een
eventuele wijziging van het bedrijf waardoor ze niet langer voldoen aan de voorwaarden zoals
bepaald in Artikel 1.
UNIZO zal regelmatig en steekproefsgewijs controleren of de labeldragers voldoen aan de
voorwaarden van deze Code.
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Artikel 6. Verval en intrekking HIB-label
Het recht om het HIB-label te gebruiken vervalt en is derhalve verboden indien de labeldrager niet
langer voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 1.
UNIZO houdt zich in alle gevallen het recht voor om het HIB-label in te trekken wanneer de labeldrager niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 of wanneer de label-drager zich niet
houdt aan de bepalingen van deze Code.
Bij intrekking van het label wordt de labeldrager via e-mail op de hoogte gebracht. Het is de
labeldrager vanaf dat ogenblik verboden om het HIB-label (i.e. het HIB-logo en de HIB
promotieartikelen) te gebruiken. Deze dienen derhalve onmiddellijk verwijderd te worden in de
communicatie, op de website, in de handelszaak, op de producten en elders.
Bij intrekking van het label zal de profielpagina van de labeldrager ook verwijderd worden op de
website van www.handmadeinbelgium.com; alsook op andere UNIZO communicatie.
Bij intrekking van het label blijft de bijdrage voor het lopende jaar integraal verschuldigd.
In geval van verder gebruik na verval of intrekking van het HIB-label zal UNIZO hiervoor een
vergoeding aanrekenen van €1.000 per maand dat het label verder gebruikt wordt.

Artikel 7. Herziening van de Code
UNIZO kan ten allen tijde deze Code wijzigen. De dragers van het HIB-label zullen hiervan op
voorhand in kennis worden gesteld. Bovendien zal hen de tijd worden gegeven zich opnieuw in
regel te stellen met de gewijzigde Code.

Artikel 8. Schadevergoeding
UNIZO behoudt zich het recht voor om in of buiten rechte een vergoeding te vorderen van alle
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het niet-naleven door de HIBlabeldrager van één van haar verplichtingen krachtens deze gedragscode.
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Artikel 9. Toepasselijk recht en rechtbanken
Op deze Code is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd kennis te nemen.

HIB-labeldrager

Voor UNIZO

Naam:
Bedrijfsnaam:
Ondernemingsnummer:

Luc Missinne
directeur UNIZO vzw
BE 410 337 219

Door in het online inschrijvingsformulier aan te vinken dat u de Gedragscode gelezen en
goedgekeurd hebt, gaat u akkoord met dit document.
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