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VACATURES & ADVERTENTIES
Vanwege
de
aanhoudende groei van
het Trademarks en
Designs (TMD) team
van Brinkhof, zijn wij
per direct op zoek naar
een
ondersteunende
paralegal (m/v). Als
paralegal werk je nauw
samen
met
onze
merkengemachtigden,
maar zal je ook onze
advocaten ondersteuning bieden. Je bent onder meer
verantwoordelijk voor de administratieve processen
voor de registratie van merken en modellen en
communiceert zelfstandig met cliënten, officiële
instanties
en
agenten
wereldwijd.
jeanette.westerhoven@brinkhof.com

Wij zoeken een advocaat
met (bijna) afgeronde
stage (3e, 4e, 5e jaars). Wij
vallen voor advocaten die
slim zijn, scherp, goed
hebben opgelet in de
schoolbanken, midden in
het leven staan, affiniteit
hebben met entertainment,
niet vies zijn van handen
uit de mouwen en met gevoel voor humor.
Als je interesse hebt, mail dan naar Sander Dikhoff
(dikhoff@dikhoffvandongen.nl):
Motivatiebrief;
CV;
Getuigschriften;
Cijfers

Praktische informatie
Datum: woensdag 11
maart 2020
Locatie: Theater Hotel
Figi te Zeist
Kosten
€ 195 inclusief lunch en
borrel na afloop
Studenten zijn welkom
tegen het tarief van €
75,00 op vertoon van een collegekaart
Opleidingspunten
Het IE Symposium heeft 4 netto-opleidingsuren. Het
aantal punten voor het BMM Keurmerk bedraagt 6. Als
u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u binnen 21
dagen een deelnamecertificaat. Aanmelden
Voor deze functie zijn wij
op zoek naar een ervaren
merkengemachtigde. Je bent
in
staat
om
de
merkenpraktijk verder uit te
bouwen.
Je
beheert
zelfstandig de merken- en
modellenportefeuilles van
nationale en internationale
cliënten. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor de begeleiding van een
Formalities Officer. Je werkt samen met de
octrooipraktijk om cliënten gezamenlijk zo goed
mogelijk te begeleiden. Interesse? Stuur een schriftelijke
motivatie begeleid met curriculum vitae sturen naar
sollicitatie@lioc.nl

Je beheert zelfstandig een
bestaande octrooiportefeuille
met een grote diversiteit aan
cliënten,
branches
en
vakgebieden. Onze cliënten
vormen een gezonde mix van
nationale en internationale
bedrijven, variërend van
start-ups en MKB-ers tot
corporates.
Als
ervaren
octrooigemachtigde omvat je werk alle aspecten op het
gebied van IP dienstverlening, zoals het adviseren van
cliënten, het opstellen van octrooiaanvragen, het voeren
van opposities, het opstellen van geldigheidsopinies, het
uitbrengen van freedom to operate adviezen en het
bijstaan van cliënten in inbreukprocedures. Daarnaast
zal een beroep op jou worden gedaan voor een verdere
uitbouw van de portefeuille. Naast een dynamische
vakinhoudelijke functie bestaat de mogelijkheid om te
participeren en om deel uit te maken van het
management team. Stuur een schriftelijke motivatie
begeleid met curriculum vitae sturen naar
sollicitatie@lioc.nl.
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Merkenadviesbureau
Knijff in Weesp (15
minuten van Amsterdam)
heeft
momenteel
de
volgende vacature. Wij
zoeken een Paralegal m/v
(31 – 38,75 uur).
Als Paralegal ben je de
spil in een team onder
leiding van een Merkenadviseur. Je hebt een grote mate
van zelfstandigheid en je bent in staat projecten en
werkzaamheden te coördineren binnen het team waarin
je werkt.
In deze IE-update worden
de ontwikkelingen binnen
het
intellectuele
eigendomsrecht van het
vierde kwartaal van 2019
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur Boek9.nl).
De webinar is van
academisch niveau en is gericht op IE-advocaten,
octrooi- en merkengemachtigden, rechters en
praktijkjuristen met een academische vooropleiding. De
webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch
opleidingspunt op. De webinar is één maand on
demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú
uitkomt.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-update 4e kwartaal
2019 webinar hier.
In dit tweede deel van de
Merkenrecht
2019
webinars worden de
ontwikkelingen binnen
het
merkenrecht besproken
door Dick van Engelen
(hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is
van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten,
octrooi- en merkengemachtigden, rechters en
praktijkjuristen
met
een
academische
vooropleiding. De webinar duurt 1 uur en levert 1
juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand
on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het
ú uitkomt.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2019 deel
2 webinar hier.

Week 5, 27 jan t/m 2 feb 2020

In deze webinar worden
de
ontwikkelingen
binnen het auteursrecht
in 2019 op het gebied
van onder meer het
werkbegrip,
beperkingen,
werken
van toegepaste kunst en
industriële
vormgeving besproken
door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht
University
en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van academisch niveau en is gericht op IEadvocaten, rechters en praktijkjuristen met een
academische vooropleiding. De webinar duurt 1 uur
en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De webinar is
één maand on demand en op elk tijdstip te volgen
wanneer het ú uitkomt.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Auteursrecht 2019
webinar hier.
In deze webinar worden
de
ontwikkelingen
binnen IE-handhaving in
de periode 2018-2019
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De webinar is
van academisch niveau
en is gericht op IEadvocaten, octrooi- en merkengemachtigden, rechters en
praktijkjuristen met een academische vooropleiding. De
webinar duurt 1 uur en levert 1 juridisch
opleidingspunt op. De webinar is één maand on
demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het ú
uitkomt.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-Handhaving 20182019 webinar hier.
Met
een Boek9+
webabonnement heeft
u
toegang tot de op Boek9
gepubliceerde IEPTversies van uitspraken en
de
per
kwartaal
geactualiseerde
digitale
webboeken van bij Boek9
uitgegeven publicaties,
voorzien van hyperlinks
naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt
u toegang tot de per deelonderwerp gerubriceerde
uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor
merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor
octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd
werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid en
wel of geen volledige proceskostenveroordeling. Vanuit
de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt gelinkt naar
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de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IEBeginselen en IE-Goederenrecht.
BOEK9 PUBLICATIES

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht
Appellante gehandeld in strijd met waarheidsplicht
(artikel 21 Rv)
IEPT20200107, Hof Den Bosch, Priveekollektie
Procesrecht. Overeenkomsten. Schade. Appellante
ontvankelijk in vorderingen: onvoldoende onderbouwd
dat appellante vorderingsrechten en auteursrechten heeft
overgedragen aan haar BV heeft overgedragen. Geen
verhoging schadevergoeding van € 500 per object naar
€ 3.500 per object op grond van artikel 27a Aw:
schadevergoeding is voor niet retourneren van deel van
de Chandelier, niet voor inbreuk auteursrecht.
Schadevergoeding van € 5.000 wegens inbreuk op
persoonlijkheidsrechten blijft in stand: niet weersproken
dat Priveekollektie niet zonder toestemming appellante
nieuwe, veel kleinere Chandelier mocht laten maken en
verkopen. Ten overvloede: zonder toestemming
samenstellen kleinere Chandelier met lampen van grote
Chandelier is wijziging van het werk (artikel 25(c) Aw.
Verzet tegen wijziging niet in strijd met de redelijkheid:
appellante is maker en eigenaar, Priveekollektie heeft
voor samenstellen en verkoop kleine Chandelier
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volledig buiten appellante om gehandeld, verkoop vond
na ruzie partijen plaats. Geen hogere voorziening
mogelijk tegen verwijzing zaak naar de kantonrechter.
Schadevergoeding
van
€
26.688,33
voor
productiekosten Chandelier alsnog afgewezen: niet vast
komen te staan dat schade is geleden, geen openheid van
zaken gegeven, tijdens pleidooi gebleken dat facturen
niet althans niet integraal zijn betaald. Ook indien
afspraak over betaling productiekosten zou zijn gemaakt
wordt schadevergoeding afgewezen: duurovereenkomst
op grond waarvan Priveekollektie recht heeft om tegen
provisie van 50% over verkoopprijs minus btw en minus
productiekosten zaken te verkopen, geen afspraken over
beëindiging overeenkomst waarmee recht van
Priveekollektie om met verkoop inning productiekosten
en provisie te realiseren vervalt, appellante blijft
eigenaar van Chandelier en is enige die het in haar macht
heeft productiekosten terug te verdienen, appellante
blijft eigenaar van Chandelier en is enige die het in haar
macht heeft productiekosten terug te verdienen.
Vordering om appellante mee te laten werken aan
verkoop Chandelier terecht afgewezen: onvoldoende
aannemelijk dat Priveekollektie en gestelde koper het
eens zouden zijn geworden over verkoop voor € 60.000
ondanks veiligheidsgebreken en gelet op inbreuk op
persoonlijkheidsrechten kon niet van appellante worden
gevergd mee te werken aan verkoop. Appellante heeft
gehandeld in strijd met artikel 21 Rv: door o.a. te stellen
dat zij productiekosten hebben betaald en ondanks
tegenbewijs geen openheid van zaken te geven.
(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway Advocaten)
Het Cicero-arrest
IEPT19541109, HR, Cicero
Auteursrecht. Cassatieberoep toneelvereniging Cicero
verworpen; bestuur vereniging is schuldig aan
schending auteursrechten bewerker toneelstuk (art. 31
Aw): voorwaardelijk opzet auteursrechtschending door
toneelvereniging Cicero.
Publicatie
Rapport Universiteit Utrecht over seksueel misbruik
binnen
Jehovah’s
Getuigen
gemeente
niet
onrechtmatig
IEPT20200123, Rb Midden-Nederland, Jehovah’s
Getuigen v UU
Publicatie. Onvoldoende feiten en omstandigheden
gesteld dat rapport Universiteit Utrecht over seksueel
misbruik binnen Jehovah’s Getuigen gemeente
onrechtmatig is.
Uitzending Opgelicht!? over Kluivert Dog Rescue
Foundation niet onrechtmatig
IEPT20200129, Rb Midden-Nederland, Avrotros
Publicatie. Uitzending Opgelicht!? over hondenopvang
niet onrechtmatig: in uitzending niet gesteld dat sprake
is van misleiding, manipulatie en bedrog, overgrote deel
van uitzending vindt voldoende steun in beschikbare
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feitenmateriaal, uitingen die niet lijken te kloppen zijn
niet van wezenlijk belang voor de uitzending, voldoende
mogelijkheid van wederhoor waar ook gebruik van is
gemaakt.
Merkenrecht
Hotel, brasserie en cocktailbar (Sir) Franklin maakt
inbreuk op merk FRANKLIN van café-restaurant
IEPT20200107, Rb Den Haag, Café Franklin v The
Franklin Group
Merkenrecht. The Franklin Group maakt met het gebruik
van het teken FRANKLIN voor een hotel, brasserie en
cocktailbar inbreuk ‘sub a’ op het Beneluxmerk
FRANKLIN van een café-restaurant: teken identiek aan
merk, diensten exact hetzelfde als die waarvoor het merk
is ingeschreven. Inbreuk ‘sub b’ door gebruik teken Sir
Franklin: publiek niet meer dan gemiddeld oplettend,
sterke visuele en auditieve overeenstemming door
dominante en onderscheidende element FRANKLIN.
Ook gebruik Sir Franklin in combinatie met voorvoegsel
boutiquehotel, brasserie of cocktailbar maakt inbreuk:
voorvoegsels beschrijvend voor de diensten waar het om
gaat.
H&M maakt toch geen inbreuk op drie-strepenmerk
Adidas
IEPT20200128, Hof Den Haag, H&M v Adidas
Merkenrecht. De rechtbank heeft in de bodemprocedure
(IEPT20171108) H&M bevolen om iedere inbreuk op de
merken van Adidas te staken, waaronder het gebruik van
het ‘twee-strepenteken’ waarvan de Work-Out-kleding
van H&M is voorzien en meer in zijn algemeenheid het
gebruik van een motief dat is voorzien van een motief
van (i) twee (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen
van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte
tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de
breedte van de strepen, en (vi) de strepen zijn uitgevoerd
in dezelfde (vii) met de basiskleur van het kledingstuk
contrasterende kleur, welke strepen zijn aangebracht
(viii) over de gehele lengte van de zijkant van de
schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van
een kledingstuk. Dit verbod wordt vandaag echter door
het hof Den Haag vernietigd. Ervan uitgaande dat slechts
door het gebruik van een twee-strepen teken op
sportkleding als hierboven omschreven inbreuk wordt
gemaakt op de merken van Adidas, is het hof van
oordeel dat H&M door het gebruik van de Work Outkleding geen inbreuk heeft gemaakt. Naar het oordeel
van het hof kan niet gezegd worden dat de tussenruimte
tussen de twee strepen op de Work Out-kleding visueel
min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen.
Volgens het hof is de tussenruimte relevant kleiner is
dan de breedte van de strepen.
(Met dank aan Gino van Roeyen, LAWNCH)
HvJEU over onduidelijke en onnauwkeurige
aanduiding waren/diensten en over kwader trouw bij
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ontbreken voornemen van gebruik voor bepaalde
waren/diensten
IEPT20200129, HvJEU, Sky v SkyKick
Merkenrecht. Gemeenschapsmerk of een nationaal merk
kan niet geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard
als termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren
en diensten waarvoor het merk is ingeschreven,
onvoldoende
duidelijk
en
nauwkeurig
zijn:
onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die
worden gebruikt ter specificatie van de waren en
diensten maakt geen deel uit van uitputtende lijst van
absolute nietigheidsgronden, in IP-Translator-arrest
(IEPT20120619) is geen aanvullende nietigheidsgrond
erkend, onvoldoende duidelijke en nauwkeurige
specificatie valt niet onder vereiste van grafische
voorstelling,
ontbreken
duidelijkheid
en
nauwkeurigheid niet in strijd met de openbare orde.
Merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te
gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren
en diensten levert een handeling te kwader trouw op
indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om
afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze
die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om –
zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te
hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere
doeleinden dan die welke vallen onder de functies van
een merk: kwade trouw van de aanvrager kan niet
worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat
hij op het moment van indiening van zijn
inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit
uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag
aangeduide waren en diensten. Wanneer het voornemen
om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies
ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de
merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die
aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling
te kwader trouw op.
Outfittery maakt inbreuk op Vanguard-beeldmerk
IEPT20200129, Rb Amsterdam, Just Brands v
Outfittery
Merkenrecht. Outfittery maakt inbreuk ex artikel 2.20
lid 2 sub b op Vanguard-beeldmerk: beroep op bewust
gedogen
onvoldoende
onderbouwd,
visuele
overeenstemming tussen merk en teken, diensten zijn
soortgelijk nu beide partijen zich richten op verkoop
herenkleding, verwarringsgevaar wordt versterkt door
wijze waarop merk en teken worden gebuikt.
(Met dank aan Lars Bakers, Marissa Brinks en
Kimberley Deutz, BINGH Advocaten)
Handelsnaamrecht
Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen van
aanbieders technisch personeel Connect Ways en
WAES
IEPT20200127, Rb Oost-Brabant, Waes v Connect
Ways
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Handelsnaamrecht. Connect Ways maakt geen inbreuk
op handelsnaam WAES: aard van beide ondernemingen
weliswaar (ver)gelijk(baar) nu beiden technisch
personeel aanbieden, handelsnamen verschillen in
visueel opzicht in sterke mate, ook groot begripsmatig
verschil, mogelijke auditieve overlap gelegen in
WAES/Ways onvoldoende grond voor aannemen
verwarringsgevaar.
(Met dank aan Gino van Roeyen, LAWNCH)
Handelsnaam Autobedrijf Motech maakt inbreuk op
handelsnaam en merk Motech, nieuwe naam
Mtech/M-tech niet
IEPT20200129, Rb Gelderland, Motech v Motech
Handelsnaamrecht. Merkenrecht.
Handelsnaam
Autobedrijf Motech maakt inbreuk op handelsnaam
Motech: verschil in logo’s neemt niet weg dat de
auditieve gelijkenis maakt dat bij publiek de indruk kan
ontstaan dat het om dezelfde handelsnaam gaat, aard
ondernemingen gelijk nu beide onderhoudsdiensten
aanbieden, enkele feit dat de ondernemingen in
respectievelijk Arkel en Zevenaar zijn gevestigd
onvoldoende om verwarringsgevaar weg te nemen gelet
op landelijke activiteit. Autobedrijf Motech maakt ook
inbreuk op merk Motech: eventueel eerder gebruik door
eerstgenoemde staat aan de geldigheid van het merk niet
in de weg, beroep op ouder recht van plaatselijke
betekenis faalt nu Autobedrijf Motech haar handelsnaam
niet rechtmatig voerde, sprake van verwarringsgevaar ex
artikel 2.20 lid 2 sub b nu sprake is van
overeenstemmende tekens voor gelijke diensten.
Gewijzigde handelsnamen Mtech of M-tech maken geen
inbreuk: gezien het duidelijke begripsmatige en
auditieve verschil, de slechts beperkte visuele
overeenstemming en het beperkte onderscheidend
vermogen is er geen verwarringsgevaar te duchten.
(Met dank aan Dmitry Grobokopatel, JPR Advocaten)
Overig
Geen inspanningsverplichting tot instandhouding
kunstwerk op vliegbasis Soesterberg
IEPT20191224, Rb Midden-Nederland, Kunstwerk
Soesterberg
IE-Verbintenissenrecht.
Auteursrecht. Provincie
Utrecht c.s. in beginsel vrij om te beslissen over het al
dan niet laten voortbestaan van mobiele sculptuur op
voormalige vliegbasis Soesterberg: onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat op de Provincie Utrecht c.s. als
eigenaar van het kunstwerk (nog steeds) een
inspanningsverplichting tot instandhouding van het
kunstwerk rust.
(Met dank aan Tjibbe Fokkens en Michel
Korterink, Nysingh advocaten)
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Publicatie-Privacy. TMG hoeft artikel niet van website
te verwijderen en te rectificeren; vrijheid van
meningsuiting TMG weegt zwaarder dan recht op
eerbiediging persoonlijke levenssfeer eiseres. TMG
voldoende grond voor bewering dat eiseres en [naam 1]
op een huwelijk 5 jaar geleden een ‘hartstochtelijke
vrijage’ hebben beleefd. TMG heeft 5 schriftelijke
verklaringen overgelegd van personen die aanwezig
waren op het huwelijk en die bevestigen dat er meer aan
de hand was dan een ‘heftige zoen’. Van de rectificatie
van marginale inconsistenties wordt noch eiser, noch het
publiek wijzer. Weerwoord eiseres was via de media al
bekend. Eiseres is een publiek figuur.
BERICHTEN
Nieuws
B915954. Maricar moet schadevergoeding betalen aan
Nintendo

Tweakers bericht: "Een Japanse rechtbank heeft bepaald
dat
het
voormalige
bedrijf
Maricar
een
schadevergoeding moet betalen aan Nintendo vanwege
het aanbieden van op Mario Kart gebaseerde gocarttours
in Tokio. Het bedrijf moet stoppen met alle referenties
aan Nintendo en Mario Kart.
Nintendo schrijft dat het Intellectual Property High
Court in een definitieve uitspraak heeft bepaald dat
Maricar, dat tegenwoordig opereert onder de naam Mari
Mobility Development, een schadevergoeding van
omgerekend zo'n 416.000 euro moet betalen. Deze
rechtbank kwam tijdens een eerder, voorlopig oordeel al
tot deze conclusie. De opgelegde schadevergoeding is
vijf keer zo hoog als het schadebedrag dat de lagere
Tokyo District Court in 2017 had opgelegd.
(…)”
B915955. Turnstone verwelkomt Marloes Smilde
Uit het persbericht: "Met alle Brexit-ontwikkelingen is er
gelukkig ook goed nieuws te melden. Per 1 februari 2020 voegt
Marloes Smilde (foto) zich bij Turnstone. Marloes studeerde
rechtsgeleerdheid in Groningen, met als hoofdrichting civiel
recht. Voordat zij de overstap naar Turnstone maakte, werkte
zij bij twee van de grotere Nederlandse merkenbureaus.
Daarnaast bouwde zij internationale I.E.-ervaring op in Italië
en Australië. Marloes spreekt vloeiend Italiaans, Engels en
Nederlands."

TMG hoeft artikel over hartstochtelijke vrijage niet te
verwijderen of te rectificeren
IEPT20191220, Rb Amsterdam, TMG
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