
Het kan zijn dat je een merkaanvraag tegenkomt 
die (te) veel op jouw merk lijkt. Om de bescher-
mings omvang van je merk te beschermen is het 
verstandig om hiertegen op te treden. Hier kunnen 
wij bij helpen.

Wat kunnen wij doen?
Wanneer er een merkaanvraag wordt geconstateerd 

die (te) veel lijkt op jouw merk kunnen twee wegen 

worden bewandeld. Er kan een oppositieprocedure 

worden gestart bij het merkenbureau óf we kunnen de 

aanvrager van het merk aanschrijven. 

In beide gevallen zullen wij eerst beoordelen of er ons 

inziens sprake is van mogelijk verwarringsgevaar tussen 

jouw merk en het merk dat wordt aangevraagd.

Dan is de keus aan jou om een van de twee wegen te 

bewandelen. Voor het aanschrijven van de andere partij 

hanteren wij een vast tarief van € 450,- ex btw. voor de 

eerste brief. Als je een oppositie procedure wilt starten 

komen daar de taksen van het merkenbureau bovenop. 

De taksen zijn afhankelijk van het merken bureau waar 

oppositie wordt ingediend.

We zullen vooraf met jou de strategie bepalen en de 

inhoud afstemmen op jouw wensen. Als blijkt dat er 

aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, 

zullen wij de kosten hiervoor altijd vooraf met je 

bespreken. 

Beticht van inbreuk
Word je beticht van inbreuk op het merk van een ander, 

dan kunnen wij je hierbij helpen. In een dergelijk geval 

zullen wij de brief die je hebt ontvangen beoordelen. 

Is er wel sprake van inbreuk? Na onze beoordeling 

zullen we met je overleggen wat de haalbaarheid is en 

welke stappen ondernomen kunnen worden. We zullen 

het geschil altijd proberen minnelijk op te lossen, door 

middel van een brief. Voor het opstellen van de eerste 

brief hanteren wij een vast tarief van € 450,- ex btw. 

We houden je hierbij constant op de hoogte van de 

ontwikkelingen en sturen zo nodig reminders om de 

zaak zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. 

Indien het nodig blijkt om te onderhandelen of als er 

aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, 

zullen wij de kosten hiervoor altijd vooraf met je 

bespreken. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.
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Meer weten? Bel 088 -141 0800 of kijk op bg.legal


