DHM Security Management, voorwaarden inzake
copyright en gedeponeerde merknamen
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de syllabus, ook
geen uittreksel, mag worden bewerkt, vertaald,
vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
bestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteurs. Onder
openbaar maken wordt mede verstaan: het geven van
onderwijs (cursus, les, instructie, training e.d.).
Deze syllabus wordt verstrekt aan personen die aan een
door, of met toestemming van, de auteurs gegeven
cursus, seminar of dergelijke deelnemen of hebben
deelgenomen danwel aan anderen met toestemming
van de auteurs. De syllabus, of gedeelten daarvan, mag
niet, onder welke titel dan ook, aan anderen worden
overgedragen of ter beschikking worden gesteld
zonder voorafgaande toestemming van de auteurs.
DHM Security Management, De Haagse
Methodiek(DHM), SBP (Security Beleidsplan), BSP
(Basis Security Plan), BWP (Bewakingsplan), BSM
(Bedrijf Security Manager), DHM-IBO (DHM plan
Interne Beveiligingsorganisatie), DHM-EBO (DHM
plan Externe Beveiligingsorganisatie), INCI/DETAR
en PIP (Periodiek Inspectie Programma) en het DHM
logo zijn gedeponeerde merknamen. Gebruik ervan
zonder voorafgaande toestemming van de
merkhouders is niet toegestaan behoudens hetgeen
hierna is toegestaan. Citeren van de merknaam in
publicaties is toegestaan.
Aan personen die, of rechtspersonen waarvan een in
dienst zijnde medewerker, een door, of met
toestemming van de auteurs (tevens merkhouders)
gegeven cursus, seminar of dergelijke met succes
hebben gevolgd en in het bezit zijn van een door, of
mede door, de auteurs ondertekend diploma,
certificaat, getuigschrift of bewijs van deelname, is het
toegestaan de merknaam DHM Security Management®
(en/of De Haagse Methodiek (DHM)®) te gebruiken
als referentie of reclame onder de volgende
voorwaarden:
- DHM Security Management® moet geheel en juist
zijn c.q. worden toegepast. Indien de methodiek niet in
zijn geheel is c.q. wordt toegepast moet duidelijk tot
uitdrukking zijn gebracht welk deel of welke delen van
de methodiek zijn toegepast;
- het gebruik van de merknaam DHM Security
Management® is niet overdraagbaar en vervalt voor
wat betreft het gebruik door een rechtspersoon indien,
geen medewerker meer in dienst is die in het bezit is
van een mede door de auteurs ondertekend diploma
etc. als bovenvermeld;
- de toestemming tot gebruik van de merknaam kan
door de merkhouders te allen tijde, zonder enige
schadevergoeding, worden ingetrokken indien naar
hun oordeel een onjuist of onrechtmatig gebruik van de
merknaam is gemaakt;
- de gebruiker van de merknaam vrijwaart de
merkhouders voor enige aansprakelijk stelling of eis

tot vergoeding van schade welke direct of indirect het
gevolg zijn van het gebruik van de merknaam;
- bij vermelding van een of beide merknamen op een
internet website moet op dezelfde pagina een link naar
http://www.dhm.nl of http://www.dhm-securitymanagement.eu worden gelegd.
De inhoud van de syllabus (inclusief bijlagen, handouts van sheets e.d.) is zorgvuldig en naar beste
kunnen samengesteld. De juistheid en volledigheid van
de in de syllabus opgenomen gegevens kunnen echter
niet worden gegarandeerd. De auteurs aanvaarden
derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg
is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd
zijn op bedoelde gegevens.
Personen die het diploma, certificaat, getuigschrift of
bewijs van deelname DHM Security Management®
hebben behaald hebben het recht DHM Security
Management® toe te passen met uitzondering van het
geven van onderwijs (waaronder onder meer begrepen:
cursus, les training, instructie, voorlichting), welk recht
de auteurs zich uitdrukkelijk voorbehouden. Aan hen is
bewerking, zoals het invullen van gegevens, wijzigen
van indeling e.d., welke noodzakelijk is ten behoeve
van een goede toepassing, toegestaan.
De gebruikerslicentie van DHM Security
Management® beperkt zich tot de toepassing van DHM
Security Management® in de Nederlandse taal. Indien
gewenst kan, tegen de daarvoor geldende regeling, de
gebruikerslicentie van DHM Security Management®
voor de Engelse taal worden verworven.
Adviezen, suggesties, correcties, ideeën en/of
concepten die door cursisten expliciet of impliciet
worden gegeven inzake de methodiek zoals vervat in
de Syllabus met bijlagen en presentaties, worden
eigendom van Ackx en Duijndam, zijn in principe niet
confidentieel en mogen vrijelijk en zonder
toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het
is hen daarbij toegestaan om
voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken
naar eigen inzicht te gebruiken, ook voor het
ontwikkelen, produceren en verkopen van (nieuwe)
diensten en producten.
Deelname aan een cursus DHM Security
Management® houdt in dat men kennis heeft genomen
van de bovenstaande rechten en beperkingen. Op een
organisatie welke een persoon laat deelnemen aan een
cursus DHM Security Management® is het
bovenstaande eveneens van toepassing.
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