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Merkbescherming Benelux
Waarom uw merk beschermen?
Een merk is vaak het meest waardevolle bezit van een
onderneming. Een merk geeft een product of dienst een
eigen karakter, onderscheidt die van andere en vestigt een
reputatie. Er zijn veel investeringen gedaan met betrekking
tot de vormgeving, marketing en promotie van het merk.
Om misbruik te voorkomen, is bescherming essentieel. U
kunt daarbij denken aan concurrenten die dezelfde of een
gelijkende naam gebruiken of registreren, piraten die
merkproducten namaken (counterfeit) of misbruik van uw
naam op internet, bij zoekmachines en in domeinnamen.
Bescherming ontstaat slechts door registratie
Door het enkele gebruik van een merk, verkrijgt u geen
rechten. U kunt pas optreden tegen misbruik indien u uw
merk heeft geregistreerd. Veelal begint de bescherming van
een merk bij registratie in de Benelux.
Merkbescherming is niet beperkt tot merknamen voor
producten. Alle tekens die een product, bedrijf of dienst
onderscheiden, kunnen als merk geregistreerd worden;
handelsnamen, schrijfwijzen, logo’s, slagzinnen, namen van
personen, artiesten en evenementen, verpakkingen,
tijdschrifttitels etc. Registratie van uw handelsnaam als
merk is zeer aan te raden!
Oudere rechten en onderzoek
Oudere merkregistraties (en ook handelsnamen) kunnen
een obstakel vormen bij gebruik van een nieuwe naam.
Voordat u een naam in gebruik gaat nemen, is het
verstandig om eerst onderzoek te doen naar deze oudere
rechten. Een vroegtijdig uitgevoerd onderzoek kan u veel
tijd en investeringen besparen en kan een valse start
voorkomen. Welk onderzoek voor u van belang is,
bespreken wij graag met u.
Benelux procedure
Een merk wordt geregistreerd voor specifieke waren en
diensten. Deze waren en diensten zijn ingedeeld in klassen
(45) en dienen volgens internationale regels benoemd te
worden. Een standaardlijst met klassen is op onze website
te vinden. Op basis van uw informatie zullen wij zorg
dragen voor een goede opsomming in de juiste klassen.
De procedure begint met het indienen (depot) van een
merkaanvraag bij het Benelux Merkenregister. Vanaf dit
moment is het merk in beginsel beschermd. De procedure
neemt circa 5 maanden in beslag. Een depot dient aan
allerlei administratieve eisen te voldoen en wordt daarop
getoetst. Wij zorgen ervoor dat de fatale termijnen en
administratieve eisen geen problemen opleveren. De
merkaanvraag kan worden geweigerd indien het merk geen
onderscheidend vermogen bezit. Meestal zijn dit merken
die beschrijvend zijn of bestaan uit generieke termen.
Vooraf bepalen wij het weigeringsrisico van uw merk.

Vervolgens wordt de merkaanvraag gepubliceerd en derden
kunnen dan gedurende twee maanden oppositie indienen
(op basis van oudere merkrechten bezwaar maken). Indien
geen oppositie is ingediend, wordt het merk daadwerkelijk
ingeschreven en ontvangt u het certificaat. Een
merkregistratie is 10 jaar geldig en kan telkens voor 10 jaar
verlengd worden.
Na registratie
Op basis van een merkregistratie, kunt u optreden tegen
gebruik van uw merk voor dezelfde of soortgelijke waren en
diensten indien er verwarring bij het publiek kan ontstaan.
U kunt ook iets doen tegen gebruik van tekens die schade
kunnen toebrengen aan de reputatie of goodwill van uw
merk. Daarnaast biedt een merkregistratie doorgaans een
goede basis om misbruik van uw merk op Internet effectief
tegen te gaan. Bovendien wordt het risico van misbruik
sterk verminderd; een merkregistratie heeft namelijk een
sterk afschrikwekkend effect. Komt u in conflict met
andermans merkrechten dan zullen onze juristen u helpen
bij onderhandelingen, sommaties, verweerschriften,
opposities etc.
Oppositie en merkbewaking
U kunt optreden tegen nieuwe merkaanvragen door middel
van oppositie, dit is een procedure waarin u bezwaar kunt
maken tegen nieuwe merkaanvragen. Enkel door uw merk
goed te laten bewaken, bent u op de hoogte van
bezwaarlijke merkaanvragen van derden en kunt u, in
samenspraak met ons, tijdig optreden. Onze merkbewaking
is in het lopende jaar van een merkaanvraag gratis.
Opdracht
Indien u ons 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 e-mail een opdrachtbevestiging voor akkoord
toezenden. Natuurlijk zijn wij ook graag bereid een afspraak
te maken om de bescherming van uw merken 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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