Merkaanvraag
(-registratie)

Kosten
Wij werken met vaste tarieven om de kosten zo
overzichtelijk mogelijk te houden. De kosten zijn
afhankelijk van het gebied en aantal klassen
waarvoor een merk wordt aangevraagd.
De vanaf prijzen zijn berekend op basis van één
merk voor één klasse. Een uitbreiding van
klassen is uiteraard mogelijk. De kosten hiervan
zullen we altijd vooraf met u bespreken.

Met een merkrecht kun je logo’s, merknamen,
kleuren, vormen en zelfs geluiden beschermen. Deze
bescherming is vergaand: je kunt anderen verbieden
een merk te gebruiken dat sterk op jouw merk lijkt.
Een goed wapen dus!

dient een merkregistratie voor. Concreet betekent een

Benelux

merkregistratie dat anderen niet zomaar hetzelfde of

Voor een merkaanvraag in de Benelux hanteren

soortgelijke merken kunnen gebruiken. Doen zij dit toch,

wij een vast vanaf tarief € 660,- ex btw. voor

dan kunt u deze partijen aanspreken op merkinbreuk.

1 merk in 1 klasse.

Waarom BG.legal?

Europa

Een merk ontstaat door inschrijving bij het

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in het adviseren en

Voor een merkaanvraag in de Europese Unie

merkenregister, het biedt bescherming binnen de

procederen over het intellectueel eigendomsrecht,

hanteren we een vast vanaf tarief van

ingeschreven gebieden voor 10 jaar en kan oneindig

waaronder het merkenrecht. Wij doen onderzoek naar

€ 1450,- ex btw. voor 1 merk in 1 klasse.

met 10 jaar worden verlengd.

de beschikbaarheid van merken. Ook registreren,
beheren en bewaken wij merken. Daarnaast staan wij

Internationaal

Belang merkregistratie

cliënten bij in oppositie- en inbreukprocedures en stellen

De kosten voor een internationaal merk

Het bedenken van een merk is vaak een kostbaar

wij overeenkomsten op voor de overdracht van merken.

aanvraag is op aanvraag. De kosten hangen af

proces. Naarmate het gebruik van het merk toeneemt,

van het aantal landen en klassen waarvoor het

wordt het bekender en neemt de waarde toe. U wilt

Bij de aanvraag van een merk zullen wij de aanvraag

voorkomen dat anderen misbruik maken van (de

voorbereiden, onderzoek doen naar alleen een identiek

bekendheid van) uw merk. Ook wilt u voorkomen dat u

woordmerk en zullen wij u het certificaat van het merk

inbreuk maakt op de merkrechten van anderen. Hier

toesturen.

merk wordt aangevraagd.

Meer weten? Bel 088 -141 0800 of kijk op bg.legal

