
Waarom een merkonderzoek?

Een merkaanvraag wordt door het merkenbureau 

getoetst of het voldoet aan de wet- en regelgeving voor 

een merkaanvraag. Het merkenbureau toetst niet of een 

merkaanvraag inbreuk maakt op een bestaande 

merkregistratie. Wanneer er een verzoek komt tot een 

merkaanvraag checken wij alléén of hetzelfde teken is 

geregistreerd voor dezelfde waren en diensten. 

Een geregistreerd teken met één extra letter of één letter 

minder wordt niet gecheckt bij een simpel identiek 

onderzoek. Of woorden die net anders zijn gespeld.

Met een uitgebreid merkonderzoek, wordt er onderzoek 

gedaan naar alle mogelijke woordmerken die een 

gevaar kunnen vormen voor de merkaanvraag. Een 

voorbeeld is AYMZ v. AIMZ. Bij een identiek 

merkonderzoek voor de aanvraag van AIMZ zal niet 

worden gezocht naar AYMZ. Maar na oppositie heeft 

AYMZ gelijk gekregen en is AIMZ geweigerd als merk 

omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

Wat is een uitgebreid merkonderzoek?

Een uitgebreid merkonderzoek houdt in dat we alle 

merkregistraties onderzoeken die gevaar kunnen 

opleveren voor jouw merk. We bestuderen of de waren 

en diensten overeenkomen, of de merkhouder van het 

geregistreerd merk het merk ook daadwerkelijk gebruikt, 

waar de merkhouder actief is en andere relevante 

informatie die duidelijkheid kan scheppen over de 

haalbaarheid van een aanvraag.

Naar aanleiding van ons onderzoek zullen we een 

rapport opstellen waarin we ons onderzoek uiteenzetten 

en een duidelijk advies geven over onze zienswijze, de 

haalbaarheid en de risico’s die wij zien.

Uitgebreid 
merkonderzoek

Kosten

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van 

het aantal landen en aantal klassen waarvoor 

het merk aangevraagd zal worden.

* In sommige jurisdicties is het niet mogelijk om een 

 onderzoek te doen doordat de registers niet openbaar zijn. 

 Hier informeren we vooraf over.

Internationaal - Voor een internationaal 

merkonderzoek van één woordmerk voor 

2 klassen in 3 jurisdicties* hanteren we een va

st vanaf tarief van € 1375,- ex btw. 

Europa - Voor een Europees merkonderzoek voor 

één woordmerk in 2 klassen hanteren we een 

vast vanaf tarief van € 470,- ex btw. 

Benelux - Voor een Benelux merkonderzoek voor 

één woordmerk in 2 klassen hanteren we een 

vast vanaf tarief van € 250,- ex btw. 

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


