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VACATURES & ADVERTENTIES
De advocaat-stagiaire
die
wij
zoeken
combineert een brede,
degelijke kennis van het
informatierecht met een
grote
belangstelling
voor de ontwikkelingen
en spelers binnen de
online/mediasector. Je
wil
niet
alleen
aansprekende
en
maatschappelijk relevante zaken voeren, maar ze ook
winnen. Je hebt dus de onderzoeksvaardigheden om
feitelijk en juridisch het onderste uit de kan te halen, en
het denk- en schrijftalent om ook complexe
processtukken aansprekend en begrijpelijk te
verwoorden. Door de internationale context van ons
werk is het belangrijk dat je Nederlands en Engels
allebei uitstekend zijn. Enige beheersing van het Frans,
Duits of een andere Europese taal is niet vereist maar wel
buitengewoon nuttig.
Klik hier voor meer informatie en solliciteren.
In verband met onze
groei is Merk-Echt op
zoek naar uitbreiding
van haar team met een
enthousiaste
merkgemachtigde.
Als merkgemachtigde
voer
je
merkonderzoeken uit,
verricht je merk- en
modelaanvragen, voer je
correspondentie met overheidsinstanties en buitenlandse
gemachtigden en adviseer je cliënten in juridische
kwesties op het gebied van intellectueel eigendom. Wij
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zoeken een proactieve, inspirerende collega met een
voltooide academische opleiding Nederlands Recht,
afstudeerrichting IE. Met minimaal 2 jaar relevante
werkervaring. Een afgeronde opleiding ‘BMM
merkengemachtigde’ is een pré
Voor meer informatie en solliciteren, klik hier.
Het eerste IE Symposium
Online vindt plaats op
woensdag 17 maart 2021.
Helaas kunnen wij elkaar
niet in levende lijve in
Zeist ontmoeten, maar de
programmacommissie
heeft een interessant en zo
interactief
mogelijk
programma voor u samengesteld. In de ochtend geven
Jacqueline Seignette, Maarten Haak en Mark van
Gardingen een overzicht van relevante ontwikkelingen
binnen het auteurs, octrooi- en merkenrecht. In de
middag staan twee levendige debatten op het programma
met als onderwerp de Bescherming van Design en
FRAND.
Klik hier voor het programma. U kunt zich aanmelden
via het aanmeldformulier. Mocht u problemen
ondervinden met het openen van het online formulier,
dan vindt u hier het registratieformulier in pdfformat.
Een open, energieke sfeer
en
een
persoonlijke
benadering, bij Simmons
& Simmons op de Zuidas
doen we het graag nét
even anders. Ja, we
maken deel uit van een
internationaal
netwerk
met kantoren in ruim 20
landen, maar we zijn in
ons doen en laten vooral typisch Nederlands: nuchter en
ondernemend, betrokken en innovatief. Met 80
advocaten, (kandidaat-)notarissen en fiscalisten en 60
business professionals werken we in vier
praktijkgroepen succesvol samen voor cliënten in
uiteenlopende sectoren. Dat succes bouwen we graag uit
met talent, dat onze gedrevenheid en liefde voor het vak
deelt. Ben jij dat talent en sta jij in de startblokken van
je loopbaan? Dan krijg je bij ons ruim baan.
Advocaat Octrooirecht (2-6 jaar ervaring)
Vacature
Octrooigemachtigde (3-10 jaar werkervaring)
Vacature
Advocaat-stagiaire Octrooirecht
Vacature
Advocaat Life Sciences (2-6 jaar ervaring)
Vacature
Advocaat Soft IE, Privacy & Media (2-4 jaar
ervaring)
Vacature
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Beschik je over een
recent
behaalde
juridische master met
civiel effect of verwacht
je die op korte termijn af
te ronden? Heb je
affiniteit
met
intellectuele eigendom
(IE) en zou je je
daarnaast
willen
ontwikkelen op het gebied van reclamerecht? Ben je
daarnaast energiek, enthousiast en een echte team
player? We komen graag met je in contact!
De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT &
Privacy bestaat uit een team van acht advocaten. Het
team is gespecialiseerd in onder andere het merken-,
auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media.
Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het
reclamerecht.
In deze IE-update worden
de ontwikkelingen binnen
het
intellectuele
eigendomsrecht van het
eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). Productie:
Jacob Kooistra (eindredacteur Boek9.nl). De in deze
webinar besproken merkenrechtelijke Hof van Justitie
EU uitspraken komen uitgebreider aan bod in
de webinar Merkenrecht 2020 Deel 1. De webinar is van
academisch
niveau
en
is gericht
op
IEadvocaten, octrooien
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 1e kwartaal
2020 hier.
Bestel nu onze nieuwe bundel
Rechtspraak Merkenrecht Hof
van Justitie EU. Dit boek geeft
een
overzicht
van
de
merkenrechtspraak van het Hof
van Justitie EU tot 2020, zoals
op Boek9.nl gepubliceerd en
voorzien
van
relevante
afbeeldingen. In deze eerste
druk zijn ook nog de arresten
van het Hof uit het eerste
kwartaal van 2020 opgenomen.
De
uitspraken
zijn
gerubriceerd
per
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deelonderwerp, zoals bijvoorbeeld onderscheidend
vermogen, verwarringsgevaar, depot te kwader trouw of
inburgering. Meer informatie vindt u hier.

In dit eerste deel van de
Merkenrecht
2020
webinars worden de
ontwikkelingen binnen
het merkenrecht in het
eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
Engelen
(hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur
Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en
is gericht
op
IE-advocaten, octrooien
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 2020 Deel
1 webinar 2020 hier.

De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek IEGoederenrecht is vandaag
verschenen bij Boek 9. In
deze
uitgave
zijn de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen op het gebied
van
de
intellectuele
eigendom tot 1 januari 2020
verwerkt, waaronder het in
maart
2019
gewijzigde
BVIE.

De volledig geactualiseerde vijfde druk van
het handboek IE-Beginselen is
vandaag verschenen bij Boek 9.
In 697 pagina’s zijn de
ontwikkelingen op het gebied
van de intellectuele eigendom
tot 1 januari 2020 verwerkt,
waaronder het in maart 2019
gewijzigde BVIE en de
relevante IE-uitspraken van Hof
van Justitie en Hoge Raad uit
2018, zoals Cofemel v G-Star
Raw over auteursrechtelijke
bescherming van modellen,
Pelham over sampling en NUV v Tom Kabinet over de
mededeling aan het publiek.
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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
de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IEBeginselen en IE-Goederenrecht.

BOEK9 PUBLICATIES

Week 4 en 5, 25 jan t/m 7 feb

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
B9 16146. Edel Collecties en Elles Kloosterman treffen
schikking ter beëindiging geschil
Hoger beroep van vonnis van 28 augustus 2019
(IEPT20190828) in de zaak Edel Collecties.
Edel Collecties en medailleur Elles Kloosterman treffen
een schikking ter beëindiging van het geschil over de
vermeende inbreuk op de auteursrechten van
Kloosterman op de Aruba munt. In eerste aanleg werd
nog geoordeeld dat van een dergelijke inbreuk geen
sprake was. In hoger beroep liet het hof in haar voorlopig
oordeel weten dat er in haar ogen wel sprake is van
inbreuk. Tussen partijen is overeengekomen dat Edel
Collecties aan Kloosterman een bedrag betaalt van
€ 23.000,00 aan schadevergoeding. Na betaling verlenen
partijen elkaar finale kwijting met betrekking tot deze
kwestie. Zij zullen geen gevolgen verbinden aan het
bestreden vonnis. Partijen dragen ieder de eigen
proceskosten van het hoger beroep.
Merkenrecht
B9 16145. Geen verwarringsgevaar tussen collectieve
merk HALLOUMI en het teken BBQLOUMI
Perscommuniqué van het Gerecht van het Hof van
Justitie in de zaak BBQLOUMI (HvJEU 20 januari
2021, T-328/17).
Samenvatting van het Engelse perscommuniqué: The
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese
of Cyprus named Halloumi is de rechthebbende van het
Europese collectieve merk HALLOUMI (geregistreerd
voor kaas). De Foundation heeft oppositie ingesteld
tegen de registratie van het teken ‘BBQLOUMI’ als
Europees merk, onder andere in de klasse kaas. Het
EUIPO heeft de oppositie afgewezen op de grond dat er
geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar tussen
BBQLOUMI en het merk HALLOUMI. Tegen dit
oordool is de Foundation opgekomen bij het Gerecht.
Het Gerecht heeft geoordeeld dat, nu het merk
HALLOUMI weinig onderscheidend vermogen heeft, er
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geen sprake is van verwarringsgevaar. In de uitspraak in
beroep van 5 maart 2020 (IEPT20200305) heeft het Hof
van Justitie geoordeeld dat dit oordeel van het Gerecht
gebaseerd is op een verkeerde rechtsopvatting. Het feit
dat een ouder merk weinig onderscheidend vermogen
heeft, betekent niet dat er geen sprake kan zijn van
verwarringsgevaar. De zaak is terugverwezen naar het
Gerecht.
Geen merkgebruik in advertenties op websites van
onafhankelijke beheerders
IEPT20200702, HvJEU, mk advokaten v MBK
Rechtsanwälte
Merkenrecht. Persoon die actief is in het economische
verkeer en een advertentie op een website heeft laten
plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde
maakt geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan
dat merk wanneer: beheerders van andere websites die
advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen
initiatief en in eigen naam, op die andere websites.
Modelrecht
Geen slaafse nabootsing Sunshower en geen inbreuk
op modelrecht door Beter Bad
IEPT20201015, Rb Den Haag, Sunshower v Beter
Bad
Modelrecht. Slaafse Nabootsing. Auteursrecht.
Oneerlijke mededinging. Vergelijkende reclame. Gerede
twijfel mogelijk over vraag of Sunshower model in
bodemprocedure geldig zou worden geacht en Feel
Good IR-L niet inbreukmakend: model Sunshower
verschilt slechts op twee ondergeschikte punten van het
vormgevingserfgoed Sunshower Comfort, gegeven de
minimale beschermingsomvang van het Sunshower
model zijn de verschillen tussen dit model en de Feel
Good IRL voldoende om andere algemene indruk te
wekken. Geen slaafse nabootsing Sunshower door Beter
Bad Sanitair: Sunshower heeft geen eigen gezicht op de
markt en veel van de modellen technisch bepaald, groot
marktaandeel Sunshower niet relevant en Beter Bad
heeft voldoende afstand gehouden. Beter Bad Sanitair
maakt auteursrechtinbreuk op gebruiksaanwijzingen van
Sunshower: Beter Bad heeft inbreuk erkend en
Sunshower houdt belang bij de verbodsvordering.
Geteste basismodel Beter Bad en Feel Good IR-L
voldoen niet aan Laagspanningsrichtlijn en dit levert
oneerlijk concurrentievoordeel op ten aanzien van
Sunshower: aan argument dat testresultaten niet
representatief zijn wordt voorbijgegaan, nu Sunshower
de producten nieuw in de doos heeft aangekocht als ware
zij consument. Beter Bad Sanitair heeft ontoelaatbare
vergelijkende reclame gemaakt nu niet aannemelijk is
dat Sunshower producten de normen met betrekking tot
effectieve output van UV-licht overschrijden: Beter Bad
heeft geen meetresultaten producten Sunshower in het
geding gebracht waardoor geen behoorlijke vergelijking
kan worden gemaakt.
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)
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Octrooirecht
Oordeel van het hof niet onbegrijpelijk gelet op
partijdebat en foto’s van de Silent Stream
IEPT20201211, HR, Asetek v Cooler Master
Octrooirecht. Klacht tegen oordeel van het hof dat
Asetek het standpunt van Cooler Master onvoldoende
gemotiveerd heeft weersproken faalt: oordelen van het
hof berusten op waarderingen van feitelijke aard en zijn,
mede in het licht van het partijdebat en de foto’s 1 en 2,
niet onbegrijpelijk.
Procesrecht
Vorderingen MFR jegens AvroTros zijn verjaard
IEPT20210113, Rb Amsterdam, MFR v AvroTros
Procesrecht. Publicatie. Vorderingen MFR jegens
AvroTros zijn verjaard: uitzending 1 en 2 zijn
uitgezonden in respectievelijk 2004 en 2010,
vijfjaarstermijn is nog niet verstreken ten aanzien van
uitzending 3 maar deze uitzending verwijst
voornamelijk naar uitzending 1, waarvan in vonnis 1 al
terecht is geoordeeld dat deze niet onrechtmatig is jegens
MFR en niet is gebleken dat MFR eigen belang heeft,
geen sprake van nieuwe feiten nu van MFR een bepaalde
mate van onderzoek verwacht wordt waardoor zij
bekend had kunnen zijn met de gestelde feiten, MFR was
in 2012 al op de hoogte van het onderzoeksrapport van
TU Delft en dat MFR niet op de hoogte was van inhoud
kan gedaagden niet worden verweten, daarbij is in
vonnis 1 al geoordeeld dat de wijze waarop Radar de
‘onderzoeksgegevens’ aan de orde heeft gesteld niet
onrechtmatig is.
(Met dank aan Bertil van Kaam, Van Kaam IP, Media &
Privacy)
Klachten [eiser] kunnen niet leiden tot vernietiging van
arrest van het hof
IEPT20201204, HR, Jet Set
Procesrecht. Klachten [eiser] kunnen niet leiden tot
vernietiging van arrest van het hof en oordeel behoeft
geen motivatie: geen vragen die van belang zijn voor de
eenheid of de ontwikkeling van het recht.
Hof bekrachtigt vonnis over vernietiging ex parte
bevelen
IEPT20201222, Hof Den Haag, Audi
Procesrecht. Preliminaire verweer van de vof dat Audi
niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat zij geen
belang meer heeft slaagt niet: reeds voor afloop van de
1019i Rv-termijn verbeurde dwangsommen vervallen
niet. Niet voldaan aan de strenge vereisten voor
toewijzing van een bevel ex artikel 1019e Rv: Audi heeft
zonder kenbare reden de door haar als ernstig en
schadelijk aangemerkte gestelde inbreuken zes weken
laten voortduren alvorens het verzoekschrift in te dienen.
Herziening van een op de voet van 1019e Rv gegeven
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beschikking heeft terugwerkende kracht: conform
heersende leer in de rechtspraak sinds medio 2011.
Overig
Bedrag van € 191.332,67 ontvangen uit hoofde van de
ROA van Buma Stemra moet door [woonplaats]
doorbetaald worden aan werkgever SI Music
IEPT20201224, Rb Noord-Holland, SI Music
Handhaving.
[woonplaats]
veroordeeld
tot
(door)betaling van een bedrag van € 191.332,62 (na
verrekening bonus) ontvangen uit hoofde van de
Regeling Oudedagsvoorziening Auteurs van Buma
Stemra
aan
werkgever
SI
Music:
uit
arbeidsovereenkomst en artikel 7 Aw volgt duidelijk dat
alle inkomsten en rechten die voortvloeien uit werken
geproduceerd door [woonplaats] toekomen aan SI
Music, stelling dat arbeidsovereenkomst alleen ziet op
primaire exploitatie-inkomsten wordt niet gevogld en
[woonplaats] kon niet redelijkerwijs aannemen dat
partijen hebben bedoeld af te sperken dat het bedrag uit
hoofde van de ROA, dat hoger is dan het jaarsalaris van
[woonplaats], aan hem toekwam, geen sprake van
reflexwerking van het auteurscontractenrecht nu artikel
25d Aw niet van toepassing is wanneer sprake is van een
fictieve maker zoals in het geval van artikel 7 Aw.
Gevorderde boete door SI Music van € 257.000,00 uit
hoofde van overtreding van de arbeidsovereenkomst
gematigd tot € 5.000,00: gevorderde boete is
bovenmatig.
Publicaties SP c.s. over Metroprop en (bestuurder)
[eiser sub 2] zijn niet onrechtmatig
IEPT20210113, Rb Limburg, Metroprop v SP
Onrechtmatige daad. Publicaties SP c.s. over Metroprop
en (bestuurder) [eiser sub 2] zijn niet onrechtmatig: er
hoeft geen onderscheid gemaakt te worden tussen [eiser
sub 2] als privépersoon en als bestuurder nu hij dat zelf
ook niet doet, [eiser sub 2] zoekt zelf de publiciteit op
met onder andere het oog op zijn politieke ambities en is
aan te merken als publieke persoon, uitlatingen omtrent
verloedering van de panden niet onjuist en Metroprop
lijkt dit te erkennen, SP hoeft bij enkel doorverwijzen
naar (kranten)artikelen niet te verifiëren of informatie
juist is, SP mocht gegevens op internet zetten nu
Metroprop c.s. een publiek en politiek debat voeren over
vastgoedleegstand in Heerlen waarmee het algemeen
belang is gediend en SP streeft met delen gegevens dan
ook een gerechtvaardigd belang na, gegevens al eerder
door [eiser sub 2] gedeeld en andere aanmeldingen van
‘foute vastgoedbazen’ kunnen ook leiden tot vermelding
op website.
[gedaagde] moet het gebruik van de (handels)naam
en/of het logo van Vita Natura staken en gestaakt
houden
IEPT20201104, Rb Limburg, Vita Natura
Handhaving.
Handelsnaamrecht.
Oneerlijke
concurrentie. Vordering Vita Natura tot inzage/afgifte
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bescheiden in het bezit van [gedaagde] ex artikel 843a
Rv toegewezen: aan alle voorwaarden uit het artikel
wordt voldaan. [gedaagde] moet het gebruik van de
(handels)naam en/of het logo van Vita Natura staken en
gestaakt houden: vaststaat dat [gedaagde] via Ebay Vita
Natura producten heeft verkocht met daarop het etiket en
logo van Vita Natura. [gedaagde] dient overtredingen
van
het
concurrentie- en relatiebeding in
arbeidsovereenkomst met Vita Natura te staken:
[gedaagde] is blijkens haar e-mail doordrongen van haar
gebondenheid aan het concurrentiebeding en in kort
geding kan niet worden aangenomen dat het beding haar
geldigheid heeft verloren.
Meubelhallen Kolham maakt inbreuk op portretrecht
ex-werkneemster
IEPT20201103, Rb Noord-Holland, Meubelhallen
Kolham
Portretrecht. Meubelhallen Kolham maakt inbreuk op
de portretrechten van ex-werkneemster door gebruik
foto in reclamebrochure en moet schadevergoeding van
€ 500,00 voldoen: [eiseres] kan geacht worden te hebben
ingestemd met gebruik van haar foto in de brochure
gedurende het dienstverband maar Meubelhallen
Kolham had moeten nagaan of zij ook instemde met de
voortzetting van dat gebruik na haar uittreding,
gevorderde schadevergoeding van
€ 7.000,00 is bovenmatig, brochure is gewijzigd en
Meubelhallen Kolham heeft maatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat foto’s van [eiseres] niet langer
gebruikt zullen worden waardoor niet aannemelijk is dat
in de toekomst nog inbreuk gemaakt zal worden.
BERICHTEN
B9 16140. Noot Paul Geerts bij Kogellagers en Mk
advokaten/MBK Rechtsanwälte
Paul Geerts, annotatie bij HvJ EU, Kogellagers
(IEPT20200430) en Mk advokaten/MBK Rechtsanwälte
(IEPT20200702).
“1. De inbreukcriteria onder art. 5 lid 1 sub a en b (oud)
MRl vereisen dat een derde (i) gebruik maakt van het
merk of overeenstemmend teken in (ii) het economisch
verkeer.[1] Beide vereisten staan in de hier te bespreken
arresten centraal. Uit al eerder gewezen jurisprudentie
blijkt dat het Hof beide vereisten ruim uitlegt.
[...]
4. Belangrijk is verder dat de gebruikshandeling een
actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of
indirecte controle over de handeling waarin het gebruik
bestaat. Wanneer iemand in een internetadvertentie
wordt genoemd als gebruiker van het merk, maar die
advertentie niet door hem geplaatst is, of, indien de
advertentie ooit wel door hem geplaatst was, maar
vervolgens ondanks zijn verzoek tot doorhaling,
geplaatst blijft, leidt dit tot de conclusie dat diegene het
merk niet gebruikt. Onder dergelijke omstandigheden
verricht de adverteerder geen actieve handeling en heeft
hij bovendien geen rechtstreekse of indirecte controle
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over de handeling waarin het gebruik bestaat. Hij maakt
geen gebruik van het merk. Handelingen van andere
ondernemers, zoals die van beheerders van websites die
op eigen initiatief en buiten het medeweten en zonder
toestemming van de adverteerder de betreffende
advertentie op hun websites weergeven, kunnen niet aan
de adverteerder worden toegerekend.”
B9 16141. Toezichtsrapport en jaarverslag 2019
College van Toezicht Auteursrecht
College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs-en naburige rechten (CvtA): jaarverslag en
toezichtsrapport 2019.
Uit het toezichtsrapport: “Het College heeft besloten dat
zij in haar toezicht in 2020 op de 15% kostennorm,
rekening zal houden met de uitzonderlijke situatie
waarin cbo’s en obo’s nu verkeren als gevolg van de
corona crisis. De verwachting is dat een flink aantal
cbo’s en obo’s hun incasso zullen zien afnemen, in ieder
geval over 2020, en eventueel ook in 2021. Op het
gebied van governance voldoen 20 van de 21 cbo’s in
2019 aan de wettelijke vereiste van een interne
toezichtfunctie die toezicht houdt op degenen die belast
zijn met de dagelijkse leiding.
De cbo’s die in 2018 niet aan alle wettelijke eisen met
betrekking tot het openbaar maken van informatie
voldeden, hebben met betrekking 2019 verbeteringen
aangebracht waardoor zij thans wél aan de vereisten
voldoen. In 2019, echter, heeft een aantal cbo’s verzuimt
om de transparantieverslagen van de afgelopen vijf jaren
op de eigen internetpagina te plaatsen.”
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de top-5 van bureaus met de meeste nieuwe registraties
in de Benelux.
Deponeerjemerk.nl vormt vanaf 1 januari 2021 een
nieuwe loot aan de stam en zorgt voor een verbreding
van de klantenkring. Entertainmentadvocaat Michiel
Steenhuis richtte het merkenbureau in 2011 op met een
duidelijke onlinestrategie in een business die tot dan toe
vrij traditioneel was. Steenhuis wil zich nu meer gaan
focussen op zijn advocatenpraktijk. Zijn collega
Marieke
Huysmans
verhuist
samen
met
Deponeerjemerk.nl mee naar Jump Legal en blijft het
vertrouwde gezicht voor klanten.”

B916142. Actierepen Tony’s Chocolonely niet om te
bashen
Via Adformatie en AD. Tony Chocolonely is een petitie
gestart om zoveel mogelijk handtekeningen te
verzamelen voor Europese wetgeving om de cacaoindustrie te verplichten om kinderarbeid en slavernij in
hun keten aan te pakken. Om deze actie luister bij te
zetten zijn er vier nieuwe repen geïntroduceerd.
Tony’s Chocolonely heeft geen toestemming gevraagd
aan de bedrijven van de merken die je eventueel
misschien zou kunnen herkennen in de actierepen, maar
“Het is een actie met een knipoog. We hopen juist op
samenwerking in deze choco-industrie.” zegt Thecla
Schaeffer, hoofd marketing bij Tony’s Chocolonely, in
AD.
B9 16147. Merkenbureau Jump Legal neemt
Deponeerjemerk.nl over
Uit het persbericht: “Met de overname van
Deponeerjemerk.nl versterkt juridisch dienstverlener
Jump Legal zijn online positie als merkenbureau.
Jump Legal biedt laagdrempelige online tools aan op
verschillende juridische vlakken en is vooral
gespecialiseerd in merkenrecht en registraties. Met
merkenbureaus
als
Intellectueeleigendom.nl,
Merkenspot en Jump Trademarks staat het platform in

Pagina 6 van 7

Boek9.nl
Nieuwsbrief

www.boek9.nl

Week 4 en 5, 25 jan t/m 7 feb

SPONSORS
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsors van Boek9.nl:
Abcor Merkenbureau
AIPPI Nederland
AKD
AOMB
Arnold + Siedsma
Baker & McKenzie
BarentsKrans
BINGH Advocaten
Bird & Bird
Boekx Advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek
BRight Advocaten
Brinkhof Advocaten
Chiever
Damsté advocaten | notarissen
Deloitte Legal
Dikhoff Van Dongen Advocaten
Dillinger Law.
Dirkzwager
DLA Piper
Elferink & Kortier Advocaten
EP&C
Freshfields Bruckhaus Deringer
Heffels Spiegeler
HGF
Hofhuis Alkema Groen
Hogan Lovells
Holla Advocaten
HVG Law
Houthoff
Hoyng Rokh Monegier
IntellectueelEigendom
Kennedy van der Laan
KienhuisHoving
KLOS c.s.
Leeway
LIOC Patents & Trademarks
Los & Stigter
Merkenbureau Merk-Echt
NautaDutilh
NLO
Nysingh
Parker Advocaten
Pictoright
Ploum
Simmons & Simmons
Van Doorne
Van der Steenhoven Advocaten
Ventoux Advocaten
Visser Schaap & Kreijger
V.O.
Vondst Advocaten
Windt Le Grand Leeuwenburgh

www.abcor.nl
www.aippi.nl
www.akd.nl
www.aomb.nl
www.arnold-siedsma.com
www.bakermckenzie.com
www.barentskrans.nl
www.bingh.com
www.twobirds.com
www.boekx.nl
www.debrauw.com
www.bright-advocaten.nl
www.brinkhof.com
www.chiever.com
www.damste.nl
www.deloitte.nl
www.dikhoffvandongen.nl
www.dillingerlaw.nl
www.dirkzwager.nl
www.dlapiper.com
www.elferinkkortier.nl
www.epc.nl
www.freshfields.com
www.spiegeler.com
www.hgf.com
www.hofhuisalkemagroen.nl
www.hoganlovells.com
www.holla.nl
www.hvglaw.nl
www.houthoff.com
www.hoyngrokhmonegier.com
www.intellectueeleigendom.nl
www.kvdl.com
www.kienhuishoving.nl
www.klos.nl
www.leeway.nl
www.lioc.nl
www.losenstigter.nl
www.merk-echt.nl
www.nautadutilh.com
www.nlo.nl
www.nysingh.nl
www.parkeradvocaten.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.windtlegal.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, klik dan hier.

Sponsor worden?

Pagina 7 van 7

