
RICHTLIJNEN NAAMSGEBRUIK UPS® ECONOMY 

De Klant moet de Richtlijnen voor gebruik van de naam UPS Economy die hierin zijn vervat naleven bij 
het verwijzen naar de dienst UPS Economy in drukvorm of in online retailcommunicaties.  Het alom 
gerespecteerde merk UPS® heeft vele belangrijke raakpunten, waaronder handelsmerknamen.  UPS (‘we/wij’ of 
‘ons/onze’) heeft dienstnamen ontwikkeld om klanten te helpen bij het herkennen van de oplossingen die zij 
nodig hebben, en wij vragen u op de juiste wijze naar de namen te verwijzen om ons te helpen deze waardevolle 
middelen te beschermen.  Als u gebruik maakt van UPS Economy, zorg dan dat u de naam correct gebruikt.  De 
volgende richtlijnen voor naamsgebruik zijn van toepassing: 

 Veel van onze geregistreerde namen bevatten de prefix ‘UPS’.  Deze prefix maakt deel uit van de 
geregistreerde naam en moet altijd worden bijgevoegd. 

 Gebruik het juiste symbool, ‘®’, bij de eerste of belangrijkste vermelding van de naam. 
 Verwijs nooit naar de namen van onze diensten met afkortingen. 
 Namen mogen nooit in enige andere opmaak worden weergegeven dan als tekst. 

We moedigen Klanten die in drukvorm en in online retailinformatie willen verwijzen naar 
verzenddiensten van UPS aan om onze correcte handelsmerknamen te gebruiken, in plaats van generieke 
namen; hiermee laat u namelijk aan uw klanten zien dat u de allerbeste leverancier in de branche hebt 
aangetrokken voor uw productlevering. 

Klanten die ervoor kiezen om generieke omschrijvingen te vervangen door onze handelsmerknamen, 
zijn vrij om dit te doen.  Het is echter niet toegestaan zelf namen te bedenken (bijv. ‘Value Saver Plus’) of een 
omschrijving te gebruiken waarin de merknaam UPS is opgenomen (bijv. ‘UPS Value’).  Onder geen enkele 
omstandigheid mag een omschrijving worden gebruikt waarin de woorden ‘Standard’, ‘Saver’ of ‘Ground’ 
worden gebruikt. Deze worden gebruikt voor andere UPS-diensten en roepen verwachtingen op van een 
specifieke klantervaring. 

De handelsmerknaam ‘UPS® Economy’ is de geprefereerde en aanbevolen keus.  Geef handelsmerken 
van UPS precies zo weer als beschreven in deze richtlijnen.  Een handelsmerkregistratie biedt wettelijke 
bescherming voor UPS, want het voorkomt dat andere bedrijven de merken mogen gebruiken en daarmee 
mogelijk het publiek kunnen misleiden of verwarren. 

Een acceptabele generieke omschrijving is ‘International Economy Shipping Option’ (internationale 
voordelige verzendoptie).  Dit voorbeeld is acceptabel, omdat het beschrijft wat de dienst is en niet in strijd is 
met onze geregistreerde productnamen en ook geen verwarring zaait.  Het voorziet online shoppers van 
informatie die zal helpen bij het vergelijken van verzendopties. 

 
 


