
Intellectuele 
eigendom en ICT



Ondernemen is soms als een race. Als ondernemer wilt u een voorsprong houden op 
uw concurrenten. U investeert daarom in productontwikkeling en productmarketing. 
Om uw diensten en producten onder de aandacht te brengen gebruikt u handelsna-
men, octrooien, merken, logo’s, modellen, een website en slogans. Zo onderscheidt u 
uw onderneming van die van anderen.

Investeringen in merken 
en IT-oplossingen. 
Belangrijk om te 

beschermen
Arbeid en

ontslag

Vastgoed en 
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Faillissement en
herstructurering

Overheid en 
omgeving

Intellectuele eigendom 
en ICT



Onze specialisten van de sectie Intellectueel Eigendom (IE) en ICT recht 

 zijn u graag van dienst. U vindt de sectieleden op onze website www.bgadvocaten.nl.

IE/ICT recht

Door middel van intellectuele eigen-
domsrechten kunt u uw concurrenten ver-
bieden uw product of logo na te maken. 
Daarnaast kunt u uw product of dienst 
beter exploiteren. IE en ICT ontwikkelen 
zich razendsnel en dit leidt tot veel natio-
nale en Europese wetgeving. Wij zijn op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
en kunnen u hierin uitstekend bijstaan.
 
Bogaerts & Groenen en IE/ICT recht

Bogaerts & Groenen advocaten adviseert 
en procedeert over (inbreuk op) octrooi-
en, modellen, merken (woordmerken en 
beeldmerken), auteursrechten (bijvoor-
beeld op het ontwerp van een website of 
op software), handelsnamen en domein-
namen. Daarnaast adviseren en procede-
ren wij over het gebruik van merken en 
handelsnamen van derden in reclame. 
Maar ook wanneer u uw IE-rechten wilt 
exploiteren hebben wij de kennis en erva-
ring om u daarbij te kunnen begeleiden.
Door onze contacten met advocaten in 
andere landen, kunnen wij u eveneens 
adviseren over aspecten van buitenlands 
recht. Wij kunnen daarnaast uw merken 
en modellen laten registreren, in binnen- 
en buitenland. Wij hebben daarbij het 
voordeel dat wij bij het formuleren van de 
registratie rekening kunnen houden met 
onze proceservaring in IE-zaken.

De advocaten van Bogaerts & Groenen 

zijn specialisten op het gebied van:

 
- Licentieovereenkomsten
- Franchiseovereenkomsten
- Agentuurovereenkomsten
- Distributieovereenkomsten
- Hostingovereenkomsten
- Geheimhoudingsovereenkomsten
- Advies over algemene voorwaarden bij 
IT-overeenkomsten 
- Adviseren en procederen over IT-ge-
schillen 
- Handel via internet
- Merk- en modelregistratie
- Privacywetgeving
 
 
IE/ICT spreekuur

De advocaten van Bogaerts & Groenen 
advocaten houden op verschillende lo-
caties een IP/IT/Privacy spreekuur.  Dit 
spreekuur is bedoeld voor degene die 
vrijblijvend en gratis IP/IT/privacy vragen 
wil stellen aan een ervaren IP/IT/privacy 
advocaat. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via www.bgadvocaten.nl of 088-1410800.
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