Een imitatielager kan
uw handel kapotmaken.
Wat gaat u
daartegen doen?

Meer informatie vindt u op:

stopfakebearings.com

Wat kunt u ondernemen
tegen productpiraterij?
Koop uw lagers altijd bij betrouwbare leveranciers.
Vervalsingen zijn voor elk A-merk een probleem. Bescherm uzelf, uw handel
en uw omgeving tegen imitatielagers, door altijd bij betrouwbare leveranciers te kopen.

Verspreid deze informatie onder handelspartners
en bekenden.
Bewustzijn komt voor handelen. Help uw handelspartners en bekenden
zich te beschermen tegen vervalsingen door hen te attenderen op dit
probleem.
Op stopfakebearings.com vindt u meer informatie, die u per e-mail en via
uw sociale en zakelijke netwerken kunt verspreiden. Bovendien kunt u
daar informatiemateriaal downloaden, uitprinten en linken aan uw eigen
website.

Wat is het probleem met
imitatielagers?
U krijgt niet waarvoor u heeft betaald.
Wie besluit hoogwaardige merkproducten te kopen, heeft overeenkomstige
verwachtingen van de kwaliteit, levensduur en betrouwbaarheid.
Wanneer u dus voor hoogwaardige producten betaalt, maar slechts gemiddelde of ronduit ondeugdelijke producten ontvangt, wordt u bedrogen.
Zorg ervoor dat u waar voor uw geld krijgt. Wanneer uw leverancier betrouwbaar is, kunt u ervan uitgaan dat men u originele producten levert.

Er bestaat een risico voor de bedrijfszekerheid
en het zakelijke succes.
Ondeugdelijke en versleten lagers kunnen het plotseling laten afweten.
In het gunstigste geval leidt dit slechts tot uitval met reparatie tot gevolg.

Het verschil tussen een origineel lager en een
vervalsing is meestal moeilijk te herkennen.
Laten we wel wezen: Imitatielagers zijn niet als zodanig gekenmerkt.
Ze zijn ook niet bekrast, verroest of vervuild. Mogelijk zijn ze niet eens
goedkoper. Ze zien eruit als hoogwaardige originele producten en worden
ook zo verhandeld.
Bij vervalsingen kan het om nieuwe lagers gaan, maar van mindere kwaliteit, die voorzien worden van een valse merknaam om een hogere prijs
te rechtvaardigen. Zelfs de verpakkingen worden goed nagemaakt.
Het kan echter ook om oude of zelfs gebruikte producten van een A-merk
gaan, die gereviseerd en opgepoetst zijn.

Vervalsingen zijn onderdeel van illegale en
onethische praktijken.
Imitatieproducten zijn het resultaat van diefstal van intellectuele eigendomsrechten (patenten, merken), evenals een vorm van reputatiebeschadiging. Daarmee worden belangrijke wetmatigheden geschonden,
die absoluut noodzakelijk zijn voor economische groei en de basis zijn
van creatieve ideeën en innovaties.

Wie is de World Bearing
Association (WBA)?
De WBA is een belangenorganisatie, voortgekomen uit een partnerschap
van de drie vooraanstaande wentellagerorganisaties ABMA (American
Bearing Manufacturers’ Association), FEBMA (Federation of European
Bearing Manufacturers’ Associations) en JBIA (Japan Bearing Industrial
Association).
De WBA vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de
wereldwijde wentellagerindustrie.

Supported by:

Wat ondernemen wij
tegen productpiraterij?
De WBA heeft een comité opgericht ter bestrijding
van vervalsingen.
Het doel van het comité is het vervalsen van hoogwaardige merklagers
een halt toe te roepen en het ondersteunen van de autoriteiten bij de
gerechtelijke vervolging daarvan.

Promotie van de gemeenschappelijke,
rechtmatige belangen van de wereldwijde
wentellagerindustrie.
De WBA en de deelnemende ondernemingen helpen de lokale rechterlijke
overheden bij de herkenning en vervolging van vervalsingen.
Het draagt ertoe bij, vervalsers op te sporen en ter verantwoording te
roepen.

De WBA werkt samen met rechterlijke overheden
over de hele wereld.
De WBA en de deelnemende ondernemingen informeren de lokale autoriteiten en helpen bij het herkennen van vervalsingen. Ze ondersteunen bij
het uitvoeren van invallen en het onderzoek naar vermoedelijke
vervalsingspraktijken.
Wie vervalst, overtreedt de wet en moet de consequenties dragen.

Indien gewenst, kunnen wij u helpen imitatieproducten te herkennen.
Wanneer u een vervalsing vermoedt, kunt u zich wenden tot de producent
van het desbetreffende merk.
Het is belangrijk, dat u zich eerst tot de producent van het betreffende
merk wendt, voordat u uw distributeur of een andere leverancier van uw
verdenkingen op de hoogte stelt.
Het zonder twijfel herkennen van vervalsingen is mogelijk met behulp
van de producent van het merk. Indien u vermoedt dat u vervalsingen
gekocht of gedistribueerd heeft, kunt u zich direct wenden tot de producent
van het betreffende merk.

Bij betrouwbare leveranciers kunt u ervan
uitgaan, dat u originele producten koopt.
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