Tarievenlijst Merkrechtregistraties 2021
Een merk kan in verschillende gebieden geregistreerd worden. U kunt kiezen uit de Benelux, de
Europese Unie of een internationale merkregistratie. Bij een internationale merkregistratie kunt u
zelf kiezen in welke landen u uw merk wilt registeren.
Het merk wordt ingeschreven voor een of meerdere klassen. Een klasse geeft aan voor welke
producten en/of diensten u het merk wilt gebruiken. Deze klassen zijn van groot belang, omdat het
de beschermingsomvang bepaalt. Een merk is alleen beschermd voor de klassen waarvoor het is
geregistreerd. Wij kunnen u uiteraard helpen bij het kiezen van de juiste klasse(n) en het formuleren
van een passende omschrijving van uw producten/diensten.
Om het zo overzichtelijk mogelijk te houden, kunt u kiezen uit een drietal pakketten. Bij ieder pakket
staat vermeld wat hierbij is inbegrepen en welke uitbreidingsmogelijkheden u heeft.

MERKONDERZOEK

€ 300,= ex btw

Dit pakket bevat:
- Onderzoek naar identiek én vergelijkbare woordmerken
- Onderbouwd advies op basis van uitgebreid onderzoek
- Duidelijke conclusie en advies over de mogelijkheden
Uiteraard is het mogelijk om een merkonderzoek uit te voeren voor meerdere merken. Mocht u hier
interesse in hebben, dan informeren wij u graag over de extra kosten.

BENELUX

€ 660,= ex btw

Dit pakket bevat:
- Voorbereiding merkregistratie
- Onderzoek naar identiek woordmerk
- Kosten (taxe) Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voor een
merkregistratie voor 1 klasse
- Gewaarmerkt afschrift van uw merkregistratie
- Registratie voor 10 jaar
Uiteraard is het mogelijk om uw merk voor meerdere klassen in te schrijven of om een
spoedinschrijving aan te vragen. Mocht u hier interesse in hebben, dan informeren wij u graag over
de extra kosten.

EUROPA

€ 1.450,= ex btw

Dit pakket bevat:
- Voorbereiding merkregistratie
- Onderzoek naar identiek woordmerk
- Kosten (taxe) European Union Intellectual Property Office (EUIPO) voor een merkregistratie
voor 1 klasse, geldend in alle EU-landen
- Gewaarmerkt afschrift van uw merkregistratie
- Registratie voor 10 jaar
Uiteraard is het mogelijk om uw merk voor meerdere klassen in te schrijven of om een
spoedinschrijving aan te vragen. Mocht u hier interesse in hebben, dan informeren wij u graag over
de extra kosten.

INTERNATIONAAL

op aanvraag

Dit pakket bevat:
- Voorbereiding merkregistraties
- Onderzoek naar identiek woordmerk
- Kosten (taxe) nationaal Intellectual Property Office voor een merkregistratie voor 1 klasse
- Gewaarmerkt afschrift van uw merkregistratie
- Registratie voor 10 jaar
De kosten van dit pakket zijn afhankelijk van het land waar u het merk geregistreerd wil hebben, het
aantal klassen, etc. Wij maken hier graag een offerte op maat voor u.
Meer info:
Moos Hovens hovens@bg.legal (088-1410811) of Frédérique Kuiper kuiper@bg.legal (088-1410832).

