
Geachte zakenpartner,

We zijn verheugd dat Yvonne Catterfeld het merk Gabor ook in 2023 als merkambassa-
deur zal promoten om de verkoop te verhogen.

Zoals gebruikelijk bij de samenwerking met beroemde persoonlijkheden moeten wij echter 
contractuele randvoorwaarden in acht nemen en wij willen u er daarom op wijzen dat de 
samenwerking vooralsnog tot twee seizoenen beperkt is. Net als u mogen wij het recla-
memateriaal met Yvonne Catterfeld ook alleen gedurende die periode gebruiken. Daarom 
vragen wij u het volgende in acht te nemen:

Het materiaal mag niet eerder dan 1 januari 2023 en tot uiterlijk 31 maart 2024  
worden gebruikt.
 

 Vanaf 1 april 2024 moet u bijvoorbeeld

	 -	alle	affiches,	decomateriaal,	posters,	flyers,	video‘s	enz.	uit	uw	winkelruimten	 
   en etalages verwijderd hebben;

	 -	alle	foto‘s	van	uw	online	media	verwijderd	hebben;

	 -	alle	betreffende	uitingen	op	uw	social	media-kanalen	(Facebook,	Instagram,	 
   Twitter enz.) verwijderd hebben. Dat betekent dat u alle posts die u gedurende 
   de hierboven vermelde periode geplaatst heeft, dan eveneens weer verwijderd
   moet hebben.

Wij wensen u veel succes met Gabor en Yvonne Catterfeld.

Achim Gabor

 



Gebruiksvoorwaarden voor zakenpartners in het kader van de tijdelijke Yvonne Catterfeld-
reclamecampagne

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle reclamematerialen voor de Yvonne Catterfeld-reclamecampagne
die	u	door	Gabor	Shoes	AG	(hierna	‚Gabor‘)	digitaal,	analoog,	in	gedrukte	vorm	of	anderszins	tijdelijk	ter	beschikking	worden
gesteld. Deze gebruiksvoorwaarden gelden in het bijzonder voor alle afbeeldingen van de persoon Yvonne Catterfeld
en	haar	naam	en	handtekening,	met	name	op	en	in	affiches,	decomateriaal,	posters,	flyers,	foto‘s,	video‘s,	teksten	en	
logo‘s	(hierna	tezamen	‚campagnemateriaal‘).	Uitsluitend	Gabor	is	gerechtigd	u	tijdelijk	het	gebruiksrecht	op	het	 
campagnemateriaal te verlenen.

Gabor verleent u om niet een op elk moment herroepbaar, niet- exclusief, niet-overdraagbaar, tijdelijk en ruimtelijk beperkt 
gebruiksrecht op het campagnemateriaal. Op grond van het gebruiksrecht is het toegestaan dat u voor een strikt bepaalde
duur uitsluitend voor reclamedoeleinden voor alle gebruikelijke reclamemedia gebruik maakt van het ter beschikking 
gestelde	campagnemateriaal,	met	uitzondering	van	bioscoop-	en	radioreclame.	Uw	gebruiksrecht	geldt	niet	voor	Afrika	en	
Zuid-Amerika.

Dit door Gabor verleende gebruiksrecht is uitsluitend van toepassing op reclame voor producten van de merken Gabor, 
Gabor comfort en Gabor bags. Reclame door middel van het campagnemateriaal voor andere merken van Gabor dan  
wel het creëren van een verband met andere merken is niet toegestaan.

Het doorgeven van het materiaal aan derden is uitsluitend toegestaan voor het uitvoeren van de campagne, bijvoorbeeld 
aan drukkerijen, bezorgdiensten en online dienstverleners. Het is verboden het materiaal te verkopen of anderszins door 
te geven. Het is niet toegestaan het beeldmateriaal evenals de beeldbestanden waarop dit gebaseerd is te veranderen  
en/of bewerken. Het is tevens verboden het materiaal voor ongeoorloofde of strafbare handelingen te gebruiken dan wel 
op een wijze die beschamend is of imagoschade veroorzaakt.

Het gebruiksrecht van het campagnemateriaal geldt voor bepaalde tijd. 
Aanvang: 1 januari 2023 / 00.00 uur | Einde: 31 maart 2024 / 00.00 uur.

U	kunt	geen	aanspraak	maken	op	verlenging	of	verschuiving	c.q.	een	nieuwe	aanvangsdatum	van	de	gebruiksduur.	Bij	
afloop	van	de	gebruikstermijn	op	31	maart	2024	bent	u	verplicht	het	gebruik	van	het	aan	u	ter	beschikking	gestelde	 
campagnemateriaal onmiddellijk en volledig te beëindigen. Dat geldt in het bijzonder voor het gebruik van het campagne-
materiaal op internet en daar wederom op social media-platforms. Publicaties/posts die tijdens de gebruikstermijn zijn  
geplaatst,	moeten	uiterlijk	bij	afloop	van	de	termijn	verwijderd	worden.	Wij	adviseren	de	werkzaamheden	die	noodzakelijk	
zijn	voor	het	beëindigen	van	de	betreffende	reclame	reeds	tijdig	voor	afloop	van	de	termijn	te	beginnen.

Hierbij	wijzen	wij	erop	dat	Gabor	eveneens	slechts	tot	afloop	van	de	genoemde	gebruikstermijn	het	gebruiksrecht	op	het	
campagnemateriaal heeft en u derhalve in geval van verder gebruik van dit recht na de gebruikstermijn dan wel in geval
van andere inbreuken ook rekening moet houden met claims van de houder van het gebruiksrecht. Gabor kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van het campagnemateriaal door u tijdens de gebruikstermijn dan wel 
daarbuiten. Alleen u bent aansprakelijk voor een correct gebruik van het campagnemateriaal overeenkomstig de 
gebruiksvoorwaarden. Gabor is contractueel verplicht de houder van het gebruiksrecht in geval van inbreuken uw zakelijke 
contactgegevens	door	te	geven,	zodat	de	houder	zijn	aanspraken	kan	doen	gelden.	Indien	u	inbreuk	pleegt	op	het	aan	u	
verleende gebruiksrecht, behouden wij ons echter eveneens uitdrukkelijk het recht voor vorderingen tot staking en 
vergoeding van schade in te stellen.

De	specifieke	kenmerking	van	producten	met	de	toevoeging	‚selected	by	Yvonne	Catterfeld‘	mag	uitsluitend	op	door	Gabor	
vastgestelde artikelen met de door Gabor ter beschikking gestelde reclamemiddelen worden toegepast en is eveneens 
uitsluitend gedurende de gebruikstermijn toegestaan.

Houd u er rekening mee dat wij u op grond van bindende afspraken over het gebruik van beelden van onze testimonials en 
in	de	zin	van	een	uniforme	merkidentiteit	beeldmateriaal	met	Yvonne	Catterfeld	alleen	in	de	vorm	van	complete	layouts
ter beschikking kunnen stellen. Dat wil zeggen met geïntegreerd Gabor-/Gabor bagas-logo en met vermelding van de 
naam	Yvonne	Catterfeld.	U	verplicht	zich	er	hiermee	toe	het	ter	beschikking	gestelde	campagnemateriaal	te	allen	tijde	
ongewijzigd te gebruiken, zoals het door Gabor ter beschikking is gesteld, tenzij u Gabor vooraf toestemming vraagt voor 
het	gebruik	van	individuele	ontwerpen.	U	heeft	echter	geen	recht	op	een	dergelijke	toestemming.	In	geval	van	afwijzing	
worden gemaakte kosten niet door Gabor vergoed.

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Duits recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeen-
komst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Traunstein, Duitsland.
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