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VACATURES & ADVERTENTIES 
 

Allen & Overy Amsterdam 
is op zoek naar een 
advocaat-stagiaire voor haar 
Intellectuele Eigendom 
praktijk. Als advocaat-
stagiaire werk je aan 
complexe zaken van veelal 
internationaal opererende 

ondernemingen. Je krijgt te maken met vraagstukken 
op het gebied van octrooirecht, merken- en 
modellenrecht en auteursrecht. Je zult binnen de 
Intellectuele Eigendom praktijk procederen over 
intellectuele eigendomsrechten en helpt onze cliënten 
hun technologie en innovaties zo goed mogelijk te 
beschermen en te benutten. 
 

Allen & Overy Amsterdam is 
op zoek naar een advocaat-
stagiaire voor haar 
technologiepraktijk.  Als 
advocaat-stagiaire werk je 
voor nationale en 
internationale cliënten aan 
zaken waarin technologie 

centraal staat. Een goed begrip van die technologie is 
net zo belangrijk als scherp juridisch inzicht. Je zult 
bijvoorbeeld in M&A trajecten de impact ervan op de 
business moeten begrijpen en een oplossing voor de 
juridische risico’s uit moeten onderhandelen. Je krijgt 
onder meer te maken met vraagstukken op het gebied 
van internetrecht, softwarerecht, en daaraan verwante 

delen van het intellectueel eigendomsrecht, maar ook 
met algemeen contractenrecht. 
 

We are looking for one 
candidate in chemistry and 
one candidate in the 
electro technical field (full 
time). We are looking for 
candidates with a strong 
technical background and 
relevant working 
experience in patent 

matters, who are qualified (or nearly qualified) as 
European patent attorney, as national EP attorney or 
US patent attorney/agent. 

 
Wij zijn op zoek naar een 
advocaat-stagiaire voor 
onze Patent Litigation 
praktijkgroep in Amster-
dam. Als medewerker van 
deze praktijkgroep houd 
je je vooral bezig met 
procederen in (inter-
nationale) octrooizaken. 
Voor werk zal je dikwijls 

in Londen, München, New York (naast Den Haag de 
andere octrooihoofdsteden van de wereld) of elders bij 
cliënten te vinden zijn. 

 
Voor onze groeiende IT-
praktijk zoeken wij per 
direct een advocaat-
medewerker. Je zult 
primair actief zijn in de 
IT-praktijk. De IT-praktijk 
van Vondst concentreert 
zich op de contract-
praktijk, zowel in 

nationale als internationale setting. Je zult je bezig 
houden met sourcingprojecten, het opzetten en 
beëindigen van samenwerkingen, distributie-
problematiek, software- en dienstverleningscontracten 
en IT- en aanbestedingsprojecten. Ook begeleid je 
cliënten in conflictsituaties. De IT-praktijk omvat ook 
het privacy- en e-commercerecht. 
 

Le Poole Bekema zoekt per 
direct een gevorderde 
advocaat-stagiaire of een 
advocaat-medewerker. Ben 
jij enthousiast en ambitieus 
en heb jij affiniteit en/of 
ervaring met commercial 
litigation, intellectueel 
eigendom, media- en 

reclame, ICT of privacy, stuur dan je reactie en cv naar 
Anne Bekema: anne@lepoolebekema.nl. 
 

http://www.boek9.nl/
http://www.lepoolebekema.nl/vacatures/
http://www.vondst-law.com/nl/vacatures
http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=14800&VacatureID=710641&Vacancy=Junior Patent Litigator#top
http://www.hoyngmonegier.com/career/amsterdam/20150127/hoyng-monegier-amsterdam-looking-patent-attorneys-chemistry-and-electro-te
http://www15.i-grasp.com/fe/tpl_AllenAndOvery01.asp?s=4A515F4E5A565B1A&jobid=56374,7268548723&key=87830454&c=545652349998
http://www15.i-grasp.com/fe/tpl_AllenAndOvery01.asp?s=4A515F4E5A565B1A&jobid=56376,5612829812&key=87830454&c=545652349998
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Designed specifically for the 
IP specialist and researcher, 
use Kluwer IP Law to learn 
the latest insights from your 
peers and other leading IP 
professionals. 
 
 
 

 
De eerste sessie van 2015 
vindt plaats op maandag 9 
februari as. In één uur tijd 
worden de jurisprudentie -
highlights van de afgelopen 
twee maanden (december 
2014 – januari 2015) op het 
gebied van IE besproken 
door Dick van Engelen 

(hoogleraar Universiteit Utrecht en hoofdredactie 
Boek9.nl). Kosten (per sessie): € 69,- (excl. BTW) | 1 
PO-punt. 
 

Per 1 januari 2015 valt de 
IEPT-rechtspraak onder het 
Boek9+ abonnement. U dient 
daarom eerst in te loggen in 
Boek9+ om toegang tot de 
IEPT-versie van een 
uitspraak te krijgen. Bij de 
rechtspraakberichten onder 

“IEPT rechtspraak” op de hoofdpagina zal doorgaans 
een kopie van het originele vonnis beschikbaar worden 
gesteld.  U kunt een Boek9+ abonnement aanvragen 
door u te registreren en via uw account één van de 
verschillende abonnementsvormen aan te schaffen. 
Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot 
Boek9+. Een sponsorabonnement kan worden 
aangevraagd door een bericht te sturen naar 
redactie@boek9.nl. Meer informatie vindt u hier.  
 
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Merkenrecht 
 
Verstekvonnis inzake inbreuk BALR-merk 
IEPT20150202, Rb Den Haag, BALR 
Merkenrecht. Verstekvonnis inzake de inbreuk het de 
BALR Beneluxwoordmerk. De vorderingen komen niet 
onrechtmatig of ongegrond voor en worden 
toegewezen. Gedaagde wordt veroordeeld in de 1019h 
Rv proceskosten van € 6.190,52. 
(Met dank aan Aimée van Hattum, Hofhuis Alkema 
Groen) 
 
 
 
 
 

Octrooirecht 
 
B9 13529. NL Octrooicentrum: geen 
nietigheidsbezwaren tegen octrooi voor 
blokkeerinrichting 
Octrooirecht. Matador is rechthebbende op het 
Nederlandse octrooi 2004134 voor een 
“Blokkeerinrichting voor het blokkeren van ten minste 
één aan een achterzijde van een voertuig, zoals een bus 
of auto, gelegen deur”. Bick verzoekt NL 
Octrooicentrum om advies ex artikel 84 
Rijksoctrooiwet 1995 inzake de nieuwheid en 
inventiviteit van het octrooi. Het advies van 
Octrooicentrum Nederland is dat er geen 
nietigheidsbezwaren van toepassing zijn. 
 
Rechtbank onbevoegd om van octrooi-aanvraag 
opeisingsvorderingen kennis te nemen 
IEPT20150204, Rb Den Haag, GMC 
IPR. Octrooirecht. Nederlandse rechter bevoegd kennis 
te nemen van alle jegens Arca ingestelde vorderingen: 
in Nederland gevestigd. Nederlandse rechter bevoegd 
kennis te nemen van onrechtmatige daadsvorderingen 
jegens buitenlandse gedaagden Innova en GMC: gevaar 
voor onverenigbare beslissingen en eenzelfde situatie 
feitelijk en rechtens. Geen bevoegdheid jegens GMC 
voor opeising octrooi-aanvragen: zowel op grond van 
protocol rechterlijke bevoegdheid Europees Octrooi als 
EEX-Vo Engelse rechter bevoegd 
(Met dank aan Charlotte Garnitsch en Wim Maas, 
Deterink en Michiel Rijsdijk (Arnold + Siedsma). 
 
Publicatie 
 
Geen verbod uitzending De Monitor 
IEPT20150116, Rb Midden-Nederland, Karl Noten 
v KRO-NCRV 
Publicatie. Geen grond voor verbod uitzending “De 
Monitor” over Karl Noten, gelet op onderwerp, inhoud 
programma en onderzoek Inspectie voor de 
Gezondheidszorg naar Noten. 
 (Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der 
Laan) 
 
Reclamerecht 
 
Vodafone reclame over kosteloos tussendoor 
aanpassen abonnement niet onrechtmatig jegens 
Tele2 
IEPT20141219, Rb Amsterdam, Tele2 v Vodafone 
Reclamerecht. Reclame-uiting Vodafone dat 
abonnement altijd kosteloos  tussendoor kan worden 
aangepast niet misleidend. Geen ongeoorloofde 
vergelijkende reclame: vergelijking Vodafone juist. 
Reclame niet onrechtmatig vanwege kleinerend 
karakter: gezien humoristische insteek duidelijk dat 
reclame onrealistisch is. 
 
 

http://www.boek9.nl/
http://www.boek9.nl/boek9plus
http://www.boek9.nl/boek9plus
http://www.boek9.nl/inloggen
http://www.boek9.nl/registreren
mailto:redactie@boek9.nl
http://www.boek9.nl/sponsors/sponsorvoordelen
http://www.boek9.nl/items/iept20150202-rb-den-haag-balr
http://www.hofhuisalkemagroen.nl/
http://www.hofhuisalkemagroen.nl/
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/nl-octrooicentrum-geen-nietigheidsbezwaren-tegen-octrooi-voor-blokkeerinrichting
http://www.boek9.nl/items/iept20150204-rb-den-haag-gmc
http://www.deterink.com/
http://www.arnold-siedsma.com/
http://www.boek9.nl/items/iept20150116-rb-midden-nederland-karl-noten-v-kro-ncrv
http://www.boek9.nl/items/iept20150116-rb-midden-nederland-karl-noten-v-kro-ncrv
http://www.kvdl.nl/
http://www.kvdl.nl/
http://www.boek9.nl/items/iept20141219-rb-amsterdam-tele2-v-vodafone
http://www.kluweriplaw.com/info/free-trial/default.aspx
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/boek9-nl-jurisprudentie-webinar-15-december-2014-eur-69-per-punt
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Diversen 
 
Tonen camerabeelden van verdachte geweldspleging 
op internet niet onrechtmatig 
IEPT20150107, HR, Camerabeelden FC Utrecht - 
FC Twente 
Strafrecht. Privacy. Tonen camerabeelden van 
verdachte van geweldspleging op internet niet 
onrechtmatig: niet in strijd met beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit. 
 
Overdracht van domeinnamen en mailaccounts 
bevolen 
IEPT20141208, Rb Gelderland, Autobedrijf 
Overeenkomst. Overdracht. Gedaagde moet 
meewerken aan overdracht domeinnamen en 
mailaccounts: IE-rechten bij overeenkomst 
overgedragen. 
 
Geen vernietiging Participatieovereenkomst 
Nationaal Luister Onderzoek 
IEPT20141029, Rb Amsterdam, ORN v RAB 
Overeenkomst. Geen vernietiging 
Participatieovereenkomst Nationaal Luister Onderzoek: 
geen strijd met redelijkheid en billijkheid en geen 
misbruik van omstandigheden 
(Met dank aan Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen) 
 
BERICHTEN 
 
Kamerstukken 
 
B9 13537. Eerste Kamer stemt in met wijziging artikel 
11.7a Telecommunicatiewet (cookies) 
Uit het Kamerstuk: “Het voorstel (EK 33.902, A) is op 
7 oktober 2014 met algemene stemmen aangenomen 
door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het 
voorstel op 3 februari 2015 als hamerstuk afgedaan.” 
 
B9 13540. Brief regering over reactie Cbp en 
amendementen Wetsvoorstel meldplicht datalekken 
Uit het Kamerstuk: “De eerste voorwaarde betreft het 
in beginsel verplicht, voorafgaand aan het opleggen van 
een bestuurlijke boete, geven van een bindende 
aanwijzing door het Cbp aan de overtreder, waarin het 
Cbp gemotiveerd aangeeft in hoeverre gedragingen van 
de verantwoordelijke in strijd zijn met de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Nu het in de 
Wbp over vrijwel de gehele linie gaat om algemeen 
geformuleerde normen die pas in concrete situaties, 
afhankelijk van de context, betekenis krijgen, is het 
gewenst om op het niveau van de formele wet een in 
beginsel verplichte tussenstap te creëren. Deze houdt in 
dat het Cbp zijn zienswijze omtrent een geconstateerde 
overtreding van de Wbp neerlegt in een (voor bezwaar 
en beroep vatbaar) besluit. Zo bezien «overbrugt» de 
bindende aanwijzing, in een concreet geval, het zeer 
wel denkbare verschil van inzicht tussen Cbp en een of 
meer partijen of wel of niet sprake is van overtreding 

van de Wbp. In de praktijk zijn dit niet zelden 
complexe situaties” 
 
B9 13541. Gewijzigd amendement Taverne Wet 
auteurscontractenrecht 
Uit het Kamerstuk: “In het kort is dit amendement erop 
gericht een bepaling in de Auteurswet op te nemen die 
invulling geeft aan de groeiende behoefte om 
wetenschappelijk werk in de vorm van open access 
beschikbaar te stellen. De aanduiding kort werk houdt 
in dat het gaat om artikelen en niet om boeken. Door 
deze bepaling heeft de auteur het recht om zijn 
wetenschappelijk werk dat met Nederlandse publieke 
middelen is gefinancierd gratis via internet in open 
access beschikbaar te stellen. Dit is toegestaan na 
verloop van een redelijke termijn na eerste publicatie 
om de uitgever in staat te stellen zijn investeringen 
terug te verdienen. Door invoeging van deze bepaling 
in het hoofdstuk Ia (De Exploitatieovereenkomst) zijn 
de algemene bepalingen van dit hoofdstuk opgenomen 
in artikelen 25b en 25h erop van toepassing. Via een 
aanpassing van overgangsbepaling artikel III geldt een 
en ander ook voor bestaande overeenkomsten. 
Hieronder wordt nader op deze materie ingegaan.” 
 
B9 13545. Wijziging Besluit uitvoering Wet toezicht 
en geschillenbeslechting CBO's 
Uit de Nota van toelichting: “In artikel 1 van het 
Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de 
Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten 
(hierna: het Uitvoeringsbesluit) worden de 
drempelpercentages voor de normering van de 
beheerskosten van collectieve beheersorganisaties 
bepaald. Deze bepaling vervalt op 1 januari 2015. In dit 
besluit wordt geregeld dat artikel 1 van het 
Uitvoeringsbesluit over de drempelpercentages herleeft 
en blijft gelden tot 1 januari 2017.” 
 
Agenda 
 
B9 13531. Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst en 
Algemene Ledenvergadering BMM 
BMM bericht: “Het bestuur heeft het genoegen u uit te 
nodigen op de Voorjaarsbijeenkomst en Algemene 
Ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag 
26 maart 2015. Ditmaal hebben wij als locatie “Art 
Nouveau zaal Horta”, te Antwerpen in België voor u 
uitgekozen.” 
 
Tijdschriften 
 
B9 13534. Ulrich Hildebrandt, Germany, a legal 
report 2014 - Trademarks, designs and unfair 
competition – Part II 
BIE januari 2015, p. 2-7: “Germany enacted a new 
design law this year. On 1st January 2014 the law for 
the modernisation of the German industrial design law, 
as well as for the amendment of the stipulations on the 

http://www.boek9.nl/
http://www.boek9.nl/items/iept20150107-hr-camerabeelden-fc-utrecht-fc-twente
http://www.boek9.nl/items/iept20150107-hr-camerabeelden-fc-utrecht-fc-twente
http://www.boek9.nl/items/iept20141208-rb-gelderland-autobedrijf
http://www.boek9.nl/items/iept20141029-rb-amsterdam-orn-v-rab
http://www.hofhuisalkemagroen.nl/
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/eerste-kamer-stemt-in-met-wijziging-artikel-11-7a-telecommunicatiewet-cookies
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/brief-regering-over-reactie-cbp-en-amendementen-wetsvoorstel-meldplicht-datalekken
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/gewijzigd-amendement-taverne-wet-auteurscontractenrecht
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/wijziging-besluit-uitvoering-wet-toezicht-en-geschillenbeslechting-cbo-s
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/uitnodiging-voorjaarsbijeenkomst-en-algemene-ledenvergadering-bmm
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/germany-a-legal-report-2014-trademarks-designs-and-unfair-competition-part-ii
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disclosure of exhibition protection of 10th October 
2013,29 came, for the large part, into force. It contains 
two fundamental reforms in industrial design law.” 
 
Personalia 
 
B9 13543. Simmons & Simmons breidt IP team uit 
Uit het persbericht: “Simmons & Simmons heeft Paul 
Tjiam aangetrokken voor de uitbreiding van het 
Amsterdamse IP team. Paul is op 1 februari 2015 in 
dienst is getreden als associate bij Simmons & 
Simmons. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel 
eigendoms- en mediarecht en heeft uitgebreide ervaring 
in het adviseren van cliënten in uiteenlopende sectoren 
op het gebied van onder meer het merkenrecht, 
auteursrecht, modellenrecht en het mediarecht.” 
 
Nieuws 
 
B9 13530. Europese Hof wijst verzoek 
pedofielenvereniging Martijn af 
Nu.nl bericht:  “Het Europese Hof voor de rechten van 
de Mens heeft de klacht van pedofielenvereniging 
Martijn niet in behandeling genomen. Dit heeft het hof 
maandag bevestigd aan Tweede Kamerlid Pieter 
Omtzigt (CDA). De vereniging wilde dat het verbod 
van de organisatie in Nederland ongedaan zou worden 
gemaakt. De Hoge Raad verbood Martijn vorig jaar. De 
hoogste Nederlandse rechter vindt dat het een 
uitzondering moet zijn om een club te verbieden, maar 
dat het in het geval van Martijn noodzakelijk was. 
Martijn bagatelliseert en verheerlijkt seksueel contact 
tussen volwassenen en kinderen. Dat is in strijd met de 
openbare orde, oordeelde de Hoge Raad.” 
 
B9 13532. NSA moet irrelevante gegevens niet-
Amerikanen na vijf jaar verwijderen 
Tweakers bericht: “De NSA en andere geheime 
diensten moeten gegevens van niet-Amerikanen die ze 
incidenteel verzamelen en geen doel dienen, binnen vijf 
jaar verwijderen. Dat heeft de Amerikaanse regering 
besloten. Amerikanen blijven beter beschermd dan 
buitenlanders.” 
 
B9 13533. Nieuwe Bijzondere Reclame Codes 
Stichting Reclame Code bericht: “Met ingang van 1 
januari 2015 zijn er twee nieuwe Bijzondere Reclame 
Codes in werking getreden en vier bestaande codes 
gewijzigd. [...] De nieuwe codes zijn de Code reclame 
voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CMH) en de 
Reclamecode Cosmetische Producten (RCP). De 
aangepaste codes zijn de Code voor het gebruik van 
Postfilter 2015, Reclamecode voor kansspelen die 
worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge 
de Wet op de kansspelen (RVK), Reclamecode voor 
Voedingsmiddelen (RVV) en de Code Publieksreclame 
voor Geneesmiddelen (CPG).” 
 

B9 13538. Public consultation on the OHIM Strategic 
Plan 2020 
OHIM bericht: “OHIM values the opinion of its 
stakeholders and therefore invites them to review the 
Guiding Principles and Outline of the Strategic Plan 
2020 and provide feedback. [...] You can submit your 
feedback and any other suggestions you may have by 
email. Contributions will be treated confidentially. See 
our privacy statement for information on how your 
personal data and contribution will be dealt with.” 
 
B9 13539. SP: Richtlijn bescherming 
bedrijfsgeheimen is gevaarlijk 
NPO Radio 1 bericht:  “De Europese Commissie wil 
bedrijfsgeheimen beter beschermen met een nieuwe 
richtlijn. Dennis de Jong, SP-fractievoorzitter in het 
Europees Parlement, uit zijn zorgen want volgens hem 
is dit nieuwe voorstel gevaarlijk. Het zou namelijk voor 
journalisten en klokkenluiders betekenen dat zij 
misstanden lastiger kunnen onderzoeken en openbaren. 
En Joost Becker, advocaat intellectueel eigendom, 
reageert op de kritiek.” 
 
B9 13544. Inbreuk op tickets voor Grammy Awards 
Novagraaf bericht: “De National Academy of 
Recording Arts and Sciences, kortweg The Recording 
Academy, reikt ieder jaar de Grammy’s uit. Dit zijn de 
belangrijkste muziekprijzen ter wereld, vergelijkbaar 
met de Oscars voor de filmindustrie. De award 
ceremonie voor de Grammy’s 2015 is zondag 8 
februari aanstaande. Kaartjes hiervoor zijn zeer gewild 
en worden alleen op persoonlijke uitnodiging vergeven. 
The Recording Academy treedt dan ook ferm op als 
tickets worden doorverkocht en heeft in verband 
hiermee de Hollywood Entertainment Group en hun 
CEO Craig Banaszewski voor de rechter gedaagd, 
onder meer wegens merkinbreuk.” 
 
B9 13546. The Pirate Bay amper meer gebruikt om 
muziek te downloaden 
Entertainmentbusiness.nl bericht: “In de Top 100 met 
meest gedeelde/gedownloade titels via The Pirate Bay 
zit geen enkel muziekalbum, zo blijkt uit de cijfers 
waar Music Business Worldwide als eerste over 
rapporteerde. Wie de Top 100 van The Pirate Bay 
bekijkt, ziet dat de helft van de titels bestaat uit films, 
gevolgd door 33 procent aan (afleveringen van) tv-
series. De overige 17 procent bestaat uit porno (9 
procent), games (4 procent) en apps (4 procent). De 
meest recente aflevering van Arrow wordt het meest 
gedeeld, gevolgd door de films Big Hero 6 (in 
Nederland pas op 11 februari in de bioscoop) en 
Birdman, met de meest recente aflevering van The 
Flash op nummer vier en de film American Sniper op 
de vijfde plek.” 
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B9 13547. Popcorn Time voor iOS en Windows in 
aantocht 
Telegraaf bericht: “Videodienst Popcorn Time kan 
binnenkort ook gebruikt worden op iOS-apparaten die 
niet zijn gejailbreakt. “We hebben onlangs hulp 
gekregen en die samenwerking werpt zijn vruchten af, 
voornamelijk appels”, aldus de makers op hun weblog. 
Ook schrijven ze dat een app voor Windows Phone in 
aantocht is. 
 
B9 13548. Films en series downloaden: nog lang niet 
uit 
3voor12 bericht: “Muziek downloaden is uit, zo 
concludeerde 3voor12 afgelopen maand. Maar hoe zit 
dat met films en series? Veel rechtschapen burgers 
nemen het niet zo nauw met de wet als het om het 
bekijken van films en series gaat, blijkt uit een 
rondgang van Elja Looijestijn (VPRO Gids). Een tocht 
door de schimmige steegjes van het illegaal online 
kijken.” 
 
 
  

http://www.boek9.nl/
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/popcorn-time-voor-ios-en-windows-in-aantocht
http://www.boek9.nl/boek9-berichten/films-en-series-downloaden-nog-lang-niet-uit
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SPONSORS 
 
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk 
gemaakt door sponsors van Boek9.nl: 
 

Abcor Merkenbureau www.abcor.nl 
AIPPI Nederland www.aippi.nl 

AKD  www.akd.nl 
AOMB www.aomb.nl 

Arnold + Siedsma 
Boekx Advocaten 

www.arnold-siedsma.com 
www.boekx.nl 

De Brauw Blackstone Westbroek www.debrauw.com 
BRight Advocaten www.bright-advocaten.nl  

Brinkhof Advocaten  www.brinkhof.com 
Bingh Advocaten www.bingh.com  

Chiever Marks & Brands www.chiever.com 
Dirkzwager  www.dirkzwager.nl 
DLA Piper www.dlapiper.com 

EP&C www.epc.nl 
Freshfields Bruckhaus Deringer www.freshfields.com 

GMS Advocaten www.gmsadvocaten.nl 
Hofhuis Alkema Groen  www.hofhuisalkemagroen.nl 

Hogan Lovells www.hoganlovells.com 
Holland van Gijzen www.hollandlaw.nl 

Hoogenraad & Haak Advocaten www.hoogenhaak.nl 
Houthoff Buruma www.houthoff.com 
Hoyng Monegier www.hoyngmonegier.com 

Klos Morel Vos Schaap www.kmvs.nl 
Los & Stigter www.losenstigter.nl  
NautaDutilh www.nautadutilh.com 

NLO www.nlo.nl 
NLO Shieldmark www.nlo.nl  

Octrooibureau Ferguson www.fergusonoctrooi.nl 
Ploum Lodder Princen www.ploum.nl 
Simmons & Simmons www.simmons-simmons.com 

Stichting BREIN www.anti-piracy.nl 
Van Doorne www.van-doorne.com 

Van der Steenhoven Advocaten www.vandersteenhoven.nl 
Ventoux Advocaten www.ventouxlaw.com 

V.O. www.vo.eu 
Vondst Advocaten www.vondst-law.com 

 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft 
aangemeld via Boek9.nl. Mocht u deze nieuwsbrief 
ongewild ontvangen of u voor verdere ontvangst willen 
afmelden, dan verzoeken wij u dit via 
nieuwsbrief@boek9.nl aan ons te laten weten. 
 
© Uitgeverij Boek9 B.V.  
 
 

http://www.boek9.nl/
http://www.abcor.nl/
http://www.aippi.nl/
http://www.akd.nl/
http://www.aomb.nl/
http://www.arnold-siedsma.com/
http://www.boekx.nl/
http://www.debrauw.com/
http://www.bright-advocaten.nl/
http://www.brinkhof.com/
http://www.bingh.com/
http://www.chiever.com/
http://www.dirkzwager.nl/
http://www.dlapiper.com/
http://www.epc.nl/
http://www.freshfields.com/
http://www.gmsadvocaten.nl/
http://www.hofhuisalkemagroen.nl/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.hollandlaw.nl/
http://www.hoogenhaak.nl/
http://www.houthoff.com/
http://www.hoyngmonegier.com/
http://www.kmvs.nl/
http://www.losenstigter.nl/
http://www.nautadutilh.com/
http://www.nlo.nl/
http://www.nlo.nl/
http://www.fergusonoctrooi.nl/
http://www.ploum.nl/
http://www.simmons-simmons.com/
http://www.anti-piracy.nl/
http://www.van-doorne.com/
http://www.vandersteenhoven.nl/
http://www.ventouxlaw.com/
http://www.vondst-law.com/
http://www.boek9.nl/contact

	Vacatures & Advertenties
	Weekoverzicht Jurisprudentie
	Merkenrecht
	Octrooirecht
	Publicatie
	Reclamerecht
	Diversen

	Berichten
	Kamerstukken
	Agenda
	Tijdschriften
	Personalia
	Nieuws

	Sponsors

