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VACATURES & ADVERTENTIES
Sinds 2007 richt DigiJuris
zich volledig op het leggen,
bewaren en ontsluiten van
bewijsbeslag. U hoeft geen
IT-expert te zijn om digitaal
bewijsbeslag
te
leggen;
DigiJuris neemt u het werk
graag uit handen op een
snelle, gestructureerde en
overzichtelijke manier. U
maakt het uzelf gemakkelijk en bent verzekerd van
topspecialisten.

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-by-article 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.
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-rechtspraak.

BOEK9 PUBLICATIES
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Ex parte tegen handelaar van ereaders gevuld met
illegale ebooks
IEPT20161219, Rb Zeeland-West-Brabant, BREIN
v handelaar gevulde ereaders
Auteursrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen
iemand die via Marktplaats e-readers verkoopt, gevuld
met duizenden illegale Nederlandstalige ebooks. De
ebooks werden verkocht voor tussen de 65 EUR en 135
EUR per stuk, afhankelijk van het type ereader en de
hoeveelheid gekopieerde ebooks. Dwangsom van €
2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat
inbreukverbod wordt overtreden met maximum van €
50.000.
(Met dank aan Eva van Heeringen, BREIN)
Geen auteursrecht op ontwerp interieur woning
IEPT20161221, Rb Noord-Holland, Sjaalman Media
Auteursrecht. Het geclaimde auteursrecht betreft
feitelijk slechts keukenblok en ronde wand: voor het
overige zijn geen zaken genoemd door de architect.
Onvoldoende met stukken onderbouwd dat ontwerp
keukenblok van de hand van de architect is. Geen
auteursrecht op ronde wand: de vorm van de wand was
noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch
effect.
(Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam)
Auteursrechtinbreuk op draadstalen manden
IEPT20161221, Rb Amsterdam, Ferm Living v
Lifestyle
Auteursrecht. De Wire Basket is aan te merken als
auteursrechtelijk beschermd werk: de verbindingen van
het draadstaal waardoor ruiten, driehoeken en
vierkanten zijn ontstaan zijn creatieve keuzes.
Auteursecht berust bij Ferm Living: manden zijn door
de oprichter in dienstverband van Ferm Living
ontworpen. Lifestyle maakt inbreuk op auteursrechten
van Ferm Living: de vorm, de symmetrische ruiten,
driehoeken en vierkanten zijn identiek. Door account
geaccordeerde opgave wordt niet toegewezen: Lifestyle
moet in plaats hiervan de raadsman van Ferm Living
voorzien van een schriftelijke opgaven met kopieën van
alle ter staving relevante bescheiden.
(Met dank aan Pascal van Boxtel, LXA)
Merkenrecht
Tom maakt inbreuk op TomTom
IEPT20161221, Rb Den Haag, TomTom v MKB
Ondernemers
Merkenrecht. Overeenkomsten. Handelsnaamrecht. De
overeenkomst tussen MKB Ondernemers en TomTom
is beëindigd bij overtreding van artikel 1 door MKB
Ondernemers. Aanzienlijke betekenis toegekend aan
taalkundige uitleg overeenkomst: overeenkomst tot
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stand gekomen na langdurige onderhandelingen
professionele partijen en de totstandkoming geeft geen
aanleiding om ervan uit te gaan dat partijen iets anders
hebben bedoeld dan taalkundige uitleg doet vermoeden.
Geen sprake van een leemte die naar redelijkheid en
billijkheid (6:248 lid 1 BW) aangevuld zou moeten
worden. Verbod gebruik merk Tom anders dan in logovorm niet onaanvaardbaar (6:248 lid 2 BW). Sprake
van merkinbreuk op TomTom-merken door Tom:
merken stemmen visueel, auditief en begripsmatig
overeen en sprake van soortgelijke waren en diensten.
Ook sprake van inbreuk handelsnaamrechten: vanwege
geringe afwijking in namen verwarringsgevaar bij
publiek.
(Met dank aan Nils Winthagen, Van Kaam)
Publicatie - Privacy
Uitzending over belastingontduikende chirurg hoeft
niet gerectificeerd te worden
IEPT2016122, Rb Amsterdam, Undercover in
Nederland
Publicatie. Recht op vrije meningsuiting presentator
Undercover in Nederland weegt in deze zaak zwaarder
dan bescherming van de goede naam van de
belastingontduikende
chirurg.
Term
belastingontduiking niet onrechtmatig, hoogstens
overdreven indien het slechts om gesjoemel gaat.
Hiervoor is voldoende steun in het feitenmateriaal:
chirurg onvoldoende aannemelijk gemaakt dat
boekhouding sluitend is. Belastingontduiking door
medisch specialist kan als misstand worden
aangemerkt. Schade van chirurg niet dankzij televisieuitzending: overeenkomst al voor uitzending beëindigd
en aan vertrouwensbreuk door chirurg veroorzaakt.
Gebruik verborgen camera gerechtvaardigd: praktijk
had anders niet aangetoond kunnen worden en S.
voldoende tegemoet gekomen aan de privacybelangen
van chirurg.
(Met dank aan Josine van den Berg, KLOS c.s.)
BERICHTEN
Nieuwsberichten
B9 14728. Uitgevers dagvaarden universiteiten over
openheid financiële vergoedingen
De Volkskrant, 21 December 2016 : “Mega-uitgevers
Elsevier en Springer zijn naar de rechter gestapt om te
voorkomen dat de Nederlandse universiteiten
openbaren hoeveel zij precies bijbetalen voor publicatie
van vrij toegankelijke artikelen. Dat was ze met een
beroep op de openbaarheid van bestuur gevraagd.
'Vertrouwelijkheid is in het voordeel van iedere klant',
aldus Elsevier in een verklaring.”
B9 1479. Bas Kist: Tom moet naam wijzigen
Bas Kist (Chiever), NRC 23-12-2016: “Het bedrijf
Tom, de nieuwe naam van MKB Brandstof, kan zijn
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naam al weer wijzigen. Tom lijkt teveel op het bekende
merk TomTom. Dat heeft de rechter in Den Haag 21
december 2016 bepaald.
MKB Brandstof kreeg landelijke bekendheid door zijn
radioreclames, waarin het – door sommigen gehate –
personage Tom de Ridder figureerde. Begin 2016
besloot MKB Brandstof Tom de Ridder ten grave te
dragen en zijn bedrijfsnaam te wijzigen in Tom. Om
gedoe met TomTom te voorkomen, zocht MKB
Brandstof contact met het navigatiebedrijf.”
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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 Legal
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
Houthoff Buruma
Hoyng Rokh Monegier
KienhuisHoving
K LOS c.s.
Los & Stigter
NautaDutilh
NLO
NLO Shieldmark
Nysingh
Octrooibureau Ferguson
Pictoright
Ploum Lodder Princen
Simmons & Simmons
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Vriesendorp & Gaade

www.epc.nl
www.freshfields.com
www.gmsadvocaten.nl
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.hollandlaw.nl
www.hoogenhaak.nl
www.houthoff.com
www.hoyngrokhmonegier.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl
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.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

