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Handelsnaam
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming
wordt gedreven. Door de handelsnaam in het economisch
verkeer te gebruiken, ontstaat bescherming op grond van
de
Handelsnaamwet.
Enkel
registratie
in
het
Handelsregister zonder de naam daadwerkelijk te
gebruiken, biedt geen bescherming.
Op grond van de Handelsnaamwet kunt u optreden tegen
andere handelsnamen die, mede gelet op de aard van beide
ondernemingen en de vestigingsplaatsen, verwarring bij
het publiek veroorzaken. De beschermingsomvang is
afhankelijk van de vestigingsplaats, de aard van de
bedrijven en uw feitelijke bekendheid. Let op: De
Handelsnaamwet biedt enkel bescherming voor een
bedrijfsnaam en biedt geen bescherming voor logo’s,
productnamen en andere onderscheidingstekens.
Het merk
Elk teken dat een product, een dienst of een onderneming
onderscheidt, kan een merk zijn. Niet slechts productnamen
maar
ook
handelsnamen,
logo’s,
verpakkingen,
schrijfwijzen,
slogans,
persoons-,
artiesten
evenementnamen etc. kunnen een merk zijn. Terwijl een
handelsnaam alleen betrekking heeft op de naam van een
onderneming, kan een merk in feite elk teken zijn dat kan
onderscheiden. Een merk kan ook voor diensten
geregistreerd worden en daarom kan vrijwel elke
handelsnaam als merk geregistreerd worden.
Beschermingsomvang merkrecht
Een Benelux merkregistratie geeft bescherming in de
gehele Benelux ongeacht de vestigingsplaats en de feitelijke
bekendheid. Zonder een merkregistratie kan een concurrent
onder dezelfde naam in een andere regio concurrerende
activiteiten beginnen. Deze derde kan dan u vervolgens
beletten uw activiteiten uit te breiden naar deze regio
terwijl u eerder de naam gebruikte. Op grond van een
merkregistratie, kunt u optreden tegen misbruik van uw
naam in de gehele Benelux.
Internet en handelsnaam
Meestal wordt als domeinnaam de handelsnaam van een
onderneming gebruikt; www.merkwerk.nl. In de praktijk
komt het veel voor dat een concurrent een sterk gelijkende
domeinnaam registreert om aan te haken bij het succes van
een website of de goede naam van een onderneming.
Daarnaast kunnen piraten domeinnamen registreren met
het enkele doel deze door te verkopen. Ook komt het voor
dat concurrenten een handelsnaam van een ander als
zoekwoord kopen bij bijvoorbeeld Google. Zonder een
merkregistratie is het doorgaans moeilijk hiertegen op te
treden.

Toename merkrechten
Steeds vaker worden handelsnamen als merk geregistreerd.
Dit betekent dat ondernemers vaker geconfronteerd
worden met merkrechten die in de gehele Benelux of de
Europese Unie gelden, terwijl zij voorheen slechts rekening
dienden te houden met lokale handelsnaamrechten. De
kans dat conflicten ontstaan, wordt dus steeds groter.
Daarom is het verstandig om vroegtijdig te investeren in
een merk-registratie. Ook in verband met toekomstige
uitbreiding of franchising is het noodzakelijk tijdig uw
handelsnaam als merk te registreren.
Een merkregistratie schrikt af
Indien uw handelsnaam als merk geregistreerd is, zal
minder snel misbruik worden gemaakt van uw naam.
Gebruik van het teken ® versterkt dit effect. Uit het
merkenregister is namelijk kenbaar dat een naam als merk
beschermd is. De Benelux Merkenwet is streng en effectief
optreden is doorgaans eenvoudig.
Conclusie
Registratie van een handelsnaam als merk is zeer aan te
raden. Door een eenmalige investering van slechts € 650,–
verkrijgt u een merkregistratie die geldig is binnen de
gehele Benelux, voor een (verlengbare) periode van tien
jaar.
Opdracht
Indien u opdracht wilt geven om uw merk te beschermen,
kunt u gebruik maken van onze online formulieren op de
website of ons een e-mail sturen. U kunt ons ook even
bellen zodat wij meteen alle details met u kunnen
doorspreken. Voordat wij uw opdracht gaan uitvoeren,
zullen wij altijd eerst contact met u opnemen en u per email een opdrachtbevestiging voor akkoord toezenden.
Natuurlijk zijn wij ook graag bereid een afspraak te maken,
geheel vrijblijvend, om de bescherming van uw merk(en) te
bespreken.
Meer informatie
Voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of offerte
neemt u contact op met:
MerkWerk Intellectual Property
T +31 (0)30 276 70 80
F + 31 (0)30 276 70 81
info@merkwerk.nl
www.merkwerk.nl
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