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Merkbewaking
Bewaken van een merk

Een merkaanvraag wordt in veel landen niet geweigerd
vanwege het bestaan van oudere conflicterende
merkrechten. U kunt bijvoorbeeld het merk Coca Cola in de
Benelux deponeren zonder dat het merkenregister daar
moeilijk over doet. Wel zult u zeer snel geconfronteerd
worden met sommatiebrieven van de Coca Cola Company.
Dit komt omdat de Coca Cola Company al haar merken zeer
intensief laat bewaken.
Optreden tegen nieuwe merkaanvragen
U kunt optreden tegen latere merken indien er verwarring
bij het publiek mogelijk is en er inbreuk op uw merkrechten
wordt gemaakt. Verwarring tussen uw merk en een ander
teken wilt u uiteraard uitsluiten. Optreden tegen latere
merken kan ook om andere redenen belangrijk zijn. U dient
te voorkomen dat uw merk ‘verwatert’. Indien u namelijk
toestaat dat anderen hetzelfde merk of sterk gelijkende
merken gebruiken of registreren, kan dit schadelijk zijn voor
de beschermingsomvang van uw merk. Een merk kan dan
zelfs verworden tot soortnaam waardoor uw merk
helemaal geen bescherming meer toekomt (aspirine,
walkman of luxaflex?). Indien u te lang wacht met optreden
tegen inbreuk makende merkregistraties verliest u in veel
landen bovendien het recht om nog te kunnen optreden.
Het belang van de bewakingservice
Om verschillende redenen is het dus van belang om op de
hoogte te zijn van nieuwe merkaanvragen die voor u een
bezwaar zijn. Door onze bewakingsservice worden nieuwe
merkaanvragen iedere dag vergeleken met uw merk. Alle
gelijkende merken worden beoordeeld door onze juristen
en alleen relevante merken worden per e-mail
doorgestuurd. Mocht u vervolgens overwegen om op te
willen treden tegen een merk dan kunt u vrijblijvend met
ons contact opnemen om de mogelijkheden en kansen door
te spreken. De bewakingsservice is in feite onontbeerlijk
voor de instandhouding van uw merkrechten.

Bijkomende voordelen
Omdat u door de bewakingsservice snel kunt handelen, is
de kans groter dat u een conflict in de kiem smoort. Door de
bewakingsservice kunt u namelijk een wederpartij in een
vroegtijdig stadium, voordat hij intensief heeft
geïnvesteerd, erop wijzen dat hij een ander merk moet
kiezen. Een wederpartij die reeds langere tijd heeft
geïnvesteerd in zijn merk, zal minder snel geneigd zijn het
merk vrijwillig in te trekken. De kans op een kostbare gang
naar de rechter wordt dan groter. Door de bewakingsservice
wordt u ook in de gelegenheid gesteld om, in de landen
waar dat mogelijk is, oppositie in te stellen.
Omvang van de bewaking
U kunt een merk in de Benelux, de Europese Unie, heel
Europa, per land of wereldwijd laten bewaken. Het
abonnement loopt per kalenderjaar. Het lopende
kalenderjaar (tot 31 december) waarin een merk in de
Benelux of Europese Unie wordt gedeponeerd, is de
bewaking gratis. Een merk dat in november of december is
gedeponeerd wordt in januari daarop opgenomen in de
bewaking en is dat kalenderjaar gratis. Het abonnement
wordt aan het eind van het jaar voor het komende
kalenderjaar in rekening gebracht. U kunt het abonnement
opzeggen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.
Indien wij vóór die tijd geen opzegging hebben vernomen,
loopt het abonnement automatisch door en bent u de
abonnementskosten voor het komende jaar verschuldigd.
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

Oppositie
In veel landen kunt u tijdens merkaanvraag procedures,
binnen een bepaalde termijn, oppositie indienen tegen een
merkaanvraag die overeenstemt met uw merk. Alleen
middels een efficiënte bewaking achterhaalt u tijdig de
merkaanvragen van derden waartegen u oppositie wilt
indienen. Dit is een eenvoudige en snelle administratieve
procedure waardoor de houder van een ouder merk zich
kan verzetten tegen de inschrijving van een conflicterend
jonger merk. Zo kunnen conflicten tussen merken
vroegtijdig op een snelle en goedkope manier worden
beslecht. Binnen deze procedure wordt het bereiken van
een minnelijke schikking zoveel mogelijk bevorderd.
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