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VACATURES & ADVERTENTIES
Vondst zoekt advocaatstagiaires IE & Life
Sciences / IT (beginnend of
gevorderd). Wij zoeken
twee slimme, gedreven
advocaten in spé (M/V)
met
een
gezonde
nieuwsgierigheid naar de
wereld om hem/haar heen. Je bepaalt je positie na een
gedegen analyse. Je formuleert helder, ook in het
Engels. Je beleeft plezier aan het meedenken met de
cliënt. Je gaat gemakkelijk met mensen om en hebt een
positieve instelling. Je participeert graag actief in het
vakgebied. Verder zijn we een klein kantoor met een
gezellige, open sfeer, zonder prima donna’s. Dat willen
we graag zo houden.
Wij hebben op dit moment
vacatures voor beginnende
advocaat-stagiaires in onze
octrooipraktijk. Specifieke
kennis van het IE-recht is
niet noodzakelijk maar wel
een voordeel. Wèl ben je
een heel goed jurist(e) met
een brede belangstelling en
het doorzettingsvermogen
om complexe juridische en technische zaken tot in
detail te doorgronden. Verder verwachten wij dat jij je
behalve in het Nederlands ook in het Engels uitstekend
kan uitdrukken. Enige beheersing van het Duits en/of
Frans is een pre. Daarnaast hebben wij ook vacatures
voor gevorderde advocaat-stagiaires en medewerkers
voor de octrooipraktijk. Heb je al ervaring in het
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octrooirecht en wil je werken op het hoogste niveau,
dan is dit je kans.
Concise
European
Copyright Law aims to
offer the reader a rapid
understanding of all the
provisions of copyright
law in force in Europe that
have been enacted at the
European and international
levels. This volume takes
the form of an article-byarticle commentary on the relevant European directives
and international treaties in the field of copyright and
neighbouring rights. It is intended to provide the reader
with a short and straightforward explanation of the
principles of law to be drawn from each provision.
Editors and authors are prominent specialists
(academics and practitioners) in the field of
international and European copyright law.
The Advanced Masters
Intellectual Property Law
and
Knowledge
Management
(IPKM)
feature specialisation tracks
on
international
IP
litigation
practice,
entrepreneurship
and
valorization, and claim drafting. In its common
programme lawyers, economists, scientists and
engineers mingle to deal with real-life problems in
multidisciplinary teams.

rechtspraak.

Met
een
Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9
gepubliceerde
IEPTrechtspraak en de per
kwartaal
geactualiseerde
digitale versies van bij
Boek9 uitgegeven boeken,
voorzien van hyperlinks
naar wetteksten en IEPT-
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Vordering tot betaling billijke compensatie is
“verbintenis uit onrechtmatige daad”
IEPT20160421, HvJEU, Austro-Mechana v Amazon
IPR. Alle vorderingen die een verweerder aansprakelijk
stellen en geen verband houden met een overeenkomst
zijn verbintenissen uit onrechtmatige daad. Vordering
tot betaling van billijke compensatie op grond van
nationale regeling is “verbintenis uit onrechtmatige
daad” ex artikel 5(3) Brussel 1 Vo.
€ 540 voor plaatsen foto “Rotterdam bij nacht” op
website
IEPT20160317, Rb Noord-Holland, Dijkstra
Auteursrecht. Tweemaal misgelopen licentievergoeding
conform richtprijzen fotografie 2012 voor plaatsen foto
“Rotterdam haven bij nacht” op website: €540,Merkenrecht
Geen inbreuk op wodkamerken
IEPT20160420, Rb Rotterdam, FKP v Spirits
Merkenrecht.
Geen
verwarringsgevaar
tussen
Stolichnaya VO-beeldmerk en Spirits beeldmerk van
gestileerde S: geen begripsmatige overeenstemming –
consument neemt gehele woordbeeld waar en losse
letter S roept geen associatie op met land of taal/cultuur
en onvoldoende visuele overeenstemming. Geen
verwarringsgevaar tussen VO-beeldmerk en Spirits
beeldmerk met gebouw: Russisch aandoend gebouw uit
VO-beeldmerk vormt onvoldoende dominant onderdeel
van totale merk om aanleiding te kunnen zijn voor
overeenstemming
tussen
merken.
Geen
verwarringsgevaar tussen FKP-beeldmerk en Spirits
beeldmerk: andere totaalindruk doordat het gebouw op
Spirits-merk slanker is vormgegeven, zonder brede
zijgevel, met anders vormgegeven ramen en sterkere
contrasten. Totaalindrukken tussen FKP-beeldmerken
en Spirits beeldmerken zo zeer verschillend dat geen
sprake is van associatiegevaar. Geen depot te kwader
trouw: gebruik Stolichaya etiketten en daarvan
onderdeel uitmakende tekens door FKP is geen
voorgebruik van met Spirits-merken overeenstemmend
merk.

Week 17, 25 april t/m 1 mei 2016

Advertentie maakt geen inbreuk op merken Blokker
IEPT20160420, Rb Amsterdam, Blokker v SRM
Procesrecht. Merkenrecht. Reclamerecht. Blokker heeft
belang bij de beoordeling van haar vorderingen.
Advertentie FD, waar Blokker in rijtje ‘not’ is geplaats,
doet geen afbreuk aan reputatie merken Blokker Geen
inbreuk “sub c”. Publicatie advertentie FD niet
misleidend en onrechtmatig.
(Met dank aan Esther Mommers, Dirkzwager
advocaten & notarissen)
Handelsnaamrecht
Handelsnaam “L.A. Lichtarchitectuur” niet in strijd
met Wet op de architectentitel
IEPT20160420,
Rb
Zeeland
West-Brabant,
Lichtarchitectuur
Handelsnaamrecht.
Handelsnaam
“L.A.
Lichtarchitectuur” niet in strijd met Wet op de
architectentitel: niet aannemelijk dat geregistreerde
architect bescherming nodig heeft ten opzichte van een
lichtarchitect.
Modelrecht
Inbreuk op model voor tafelgashaard
IEPT20160420, Rb Den Haag, Happy Cocooning v
Arpe
Modelrecht. Model 2 voor tafelgashaard nieuw. Model
2 heeft eigen karakter: andere vierkante minimalistisch
vormgegeven objecten (niet-zijnde haarden) hebben
andere aard en bedrijfstak en bevatten niet alle
kenmerkende elementen Model 2 en Zuil Keramiek
Klein en Planica Ethanolhaarden hebben andere
totaalindruk dan Model 2. Thyone maakt inbreuk op
Model 2: geen andere algemene indruk door o.a. te
weinig verschillen in maatvoering, bedieningspanelen
en uitsparingen. Rommelige look en houtlook Thyone
leiden niet tot andere algemene indruk. Niet in geschil
dat deel vier kenmerken Model 2 (deels) in Thyone
voorkomen en dat Thyone ook van ronde gasbrander is
voorzien.
Octrooirecht
Gelegenheid te bewijzen dat voor vervaardiging PEA
geen micronisatiestap wordt toegepast
IEPT20160330, Rb Den Haag, JP Russel v Innovet
Octrooirecht. Conclusies 3-6 EP 870 nieuw ten
opzichte van stand van techniek: gemicroniseerde PEA
onderscheidt zich van PEA volgens stand van de
techniek door aanmerkelijk kleinere deeltjesgrootte.
Conclusies 3-6 EP 870 nieuw ten opzichte van EP 006:
openbaart niet duidelijk en dubbelzinnig een aerosol- of
collyria formulering van PEA. Geen sprake van
openbaar voorgebruik gemicroniseerde PEA door
producten REDONYL en PALMIDROL. Conclusie 3
inventief: geen aanleiding te veronderstellen dat
vakman probleem zou oplossen door micronisatiestap.
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Procesrecht - IPR

Nieuws

Landelijke staking politie geen reden voor oplegging
algemene verplichting tot medewerking aan beslag
IEPT20150914, Rb Den Haag, Medewerking beslag
Procesrecht. Landelijke staking politie geen reden voor
oplegging algemene verplichting tot medewerking aan
beslag.

B9 14409. Aanmelden voor de Master Informatierecht
en Clinic kan tot 15 mei
IvIR en UvA berichten: “De masteropleiding
Informatierecht vind je alleen aan de UvA. De
internationale staf van het Instituut voor Informatierecht
verzorgt het onderwijs, waardoor je profiteert van de
kennis die zij ontwikkelen met het internationaal
grensverleggend onderzoek in het universitaire
zwaartepunt Information Law. Academische excellentie
gaat hand in hand met praktijkgericht leren. Dat merk je in
de colleges en werkgroepen, maar ook in de Clinic, waar
je onder begeleiding van topadvocaten start-ups in de
technologie-, media- en communicatiesector adviseert en
burgers helpt met juridische vragen. Het onderwijs is
toekomstgericht, kleinschalig en intensief.”

Tussentijds cassatieberoep tegen tussenarrest hof
niet-ontvankelijk
IEPT20160422, HR, Imation v Thuiskopie
Cassatieberoep tegen IEPT20150526 niet-ontvankelijk
ex. artikel 401a(2) Rv: sprake van een tussenarrest,
waartegen slechts tegelijk met het eindarrest cassatie
kan worden ingesteld, aangezien het hof niet anders
heeft bepaald.
BERICHTEN
Agenda
B9 14410. Uitnodiging voor de AOMB workshop
“Zoeken naar IP rechten” op 24 mei
AOMB
bericht:
“Tijdens
deze
interactieve
praktijkworkshop worden u de basisprincipes bijgebracht
voor het zoeken naar bestaande IP rechten zoals octrooien,
merken en modellen. Sander Vermeulen en Teun van
Berkel bieden u praktische tips voor het monitoren van uw
concurrenten, zodat u in staat bent hun ontwikkelingen te
monitoren en daarmee aan de voorzijde te voorkomen dat
u zelf inbreuk maakt op hun IP rechten.”

B9 14412. Uitnodiging Jong IE borrel do 2 juni a.s.
“Beste mede Jong IE-er,
Het is even stil geweest, maar met een paar nieuwe
gezichten in het bestuur wordt de aloude traditie in
2016 weer nieuw leven in geblazen. Het is tijd om te
borrelen. Om deze eerste borrel niet al te onwennig aan
te laten voelen, houden we nog even vast aan de
vertrouwde locatie die iedereen natuurlijk feilloos weet
te vinden.
Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Stel je een idyllisch, zonovergoten Amstelveldje
voor met een ijskoud drankje in je hand en je
dierbaarste concullega’s om je heen, die zich allemaal
strikt houden aan de Gouden Jong IE Regel*
Waar?
Nel
op
het
Amstelveld,
zie
http://nelamstelveld.nl
Wanneer? Donderdag 2 juni vanaf 18:00 uur
*Voor de nieuwste Jong IE vangst, dit betekent: géén
juridische verhandelingen of napleiten gewenst. We
controleren strikt ;-)
Vergeet ook niet om, zoals altijd, EUR 20 contant mee
te nemen en direct aan Patty (ons financiële
opperhoofd) te geven. Vooraf aanmelden is niet nodig,
mag natuurlijk wel.”

B9 14411. Google aangeklaagd om aanzetten tot piraterij
van foto’s
Nu.nl bericht: “Fotopersbureau Getty Images klaagt
Google in de Europese Unie aan om het vermeende
aanzetten tot piraterij van foto’s van de dienst.
Google zet gebruikers van de zoekmachine aan tot
piraterij door foto’s op hoge resolutie direct in de
zoekresultaten te tonen, stelt Getty Images. Dat zorgt voor
auteursrechtenschendingen en maakt van gebruikers
‘onbedoelde piraten’.”
B9 14413. Dagboek Anne Frank online als protest tegen
auteurswetbeperkingen
Emerce bericht: “Vanaf vandaag is de volledige versie
van het dagboek van Anne Frank online te lezen. Maar
alleen in Polen omdat er in de meeste landen van de
Europese Unie nog auteursrecht op rust. Diverse
belangengroepen doen met de publicatie een oproep om
het auteursrecht in de EU te harmoniseren, zodat
historisch waardevolle documenten eerder (online)
gedeeld kunnen worden.”
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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
AOMB

www.akd.nl
www.aomb.nl

Arnold + Siedsma
Bingh Advocaten
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek

www.arnold-siedsma.com
www.bingh.com
www.twobirds.com
www.boekx.nl
www.debrauw.com

BRight Advocaten

www.bright-advocaten.nl

Brinkhof Advocaten

www.brinkhof.com

Chiever Marks & Brands
Deloitte
Dirkzwager

www.chiever.com
www.deloitte.nl
www.dirkzwager.nl

DLA Piper

www.dlapiper.com

EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
De Grave De Mönnink Spliet
Advocaten
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
Holland van Gijzen
Hoogenraad & Haak Advocaten

www.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hollandlaw.nl
www.hoogenhaak.nl

Houthoff Buruma

www.houthoff.com

Hoyng Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.

www.hoyngmonegier.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl

Los & Stigter
NautaDutilh
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
Octrooibureau Ferguson
Pictoright
Ploum Lodder Princen
Simmons & Simmons
Stichting BREIN
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Vriesendorp & Gaade

www.losenstigter.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nlo.nl
www.nysingh.nl
www.fergusonoctrooi.nl
www.pictoright.nl
www.ploum.nl
www.simmons-simmons.com
www.anti-piracy.nl
www.van-doorne.com
www.vandersteenhoven.nl
www.ventouxlaw.com
www.ipmc.nl
www.vo.eu
www.vondst-law.com
www.vriesendorp.nl

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, klik dan hier.
© Uitgeverij Boek9 B.V.
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Dit boek geeft in 281 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2015 gewezen uitspraken –
zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake
van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IEvermogensrecht, IE-handhaving en IE en internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde
rechter).
De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek relevante uitspraken worden op een
handzame manier ontsloten en met een duidelijk overzicht van de per deelonderwerp van belang
zijnde uitspraken van het Hof van Justitie, de Hoge Raad en de verschillende gerechtshoven en
rechtbanken.

Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar het volgende rechtspraakoverzicht ontvangt

In 631 pagina’s beschrijft Dick van Engelen het voor Nederland geldende IE-recht. Ook de nieuwe
Merkenrichtlijn en de per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn
hierin verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.
In dit boek wordt het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal
perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt.
Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op
de voor dat recht belangrijkste ‘W’-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang,
welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende,
wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen.
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele
eigendom tot 1 januari 2016 verwerkt, inclusief de per 23 maart 2016 in werking tredende
Uniemerkenverordening.
In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in
kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status
van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen
beoordelen.
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan
universiteiten, hoge scholen en praktijkopleidingen
Bestel dit handboek
- Hardcover € 60 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 39,50 (incl. BTW)
- Of neem een jaarabonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

