Bijlage 2: BEREKENING VAN DE ROYALTY’S VOOR PRODUCENTEN, VERWERKERS,
RE-VERPAKKERS, DISTRIBUTEURS, IMPORTEURS
Het gebruik van Ecogarantie® merk en zijn logo op een product en over de definitieve verpakking, zoals het zal
worden verkocht aan de eindverbruiker, betrekt het verzamelen van royalty's.
De royalty’s zijn jaarlijks verschuldigd en opeisbaar.
De royalty’s voor het gebruik van ECOGARANTIE® in het lopende jaar worden berekend op de omzet van het
voorgaande kalenderjaar die de Licentiehouder gerealiseerd heeft op de verkoop in en buiten de Europese
Unie van ecologische producten.
En dat, ongeacht van:
!
!
!

De soort en hoeveelheid van deze producten,
Het merk waaronder transacties werden gemaakt,
Het feit dat deze transacties zijn betaald of niet door de kopers.

De royalty’s zijn enkel verschuldigd voor de producten die eigendom zijn van de Licentiehouder.
De Licentiehouder zal gevraagde omzetcijfers uiterlijk op 31 maar van het lopend kalenderjaar aan ProbilaUnitrab overmaken. De verschuldigde royalty’s en het lidgeld zal hij uiterlijk 30 dagen
na toezending van de overeenstemmende factuur vereffenen. De betaling gebeurt door overschrijving op het
aangegeven rekeningnummer.
Zoniet, zal de licentiehouder een factuur ontvangen op basis van het omzetcijfer van vorig jaar, met een
meerkost van 30% voor het eerste jaar en 100% van de volgende jaren. De licentiehouder blijft aansprakelijk
voor het verschil, als blijkt dat dit bedrag lager ligt dan het verschuldigde bedrag.
De Licentiegever heeft steeds het recht de opgegeven omzetten op hun waarachtigheid controleren. Daartoe
krijgt hij (of door hem aangestelde derden) inzage in alle nuttige boekhouding van de Licentiehouder.
Het gebruik van Ecogarantie® is voorbehouden voor leden van de beroepsvereniging Probila-Unitrab.
Royalty’s
1/ Voor producenten, verwerkers en re-verpakkers:
!
!
!

Jaarlijkse basisbijdrage van 65 euro.
Bij omzet > 150.000 euro vermeerderd met 0,05 % van de omzet
Maximaal 35.000 euro

2/ Voor distributeurs, importeurs: Jaarlijkse basisbijdrage van 65 euro.
3/ Voor de indirect verbruikers: geen bijdrage
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