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BESCHRIJVING VAN HET BOEK MERKENRECHT
(Prijs is inclusief verzendkosten) In heldere taal worden de hoofdlijnen van
het merkenrecht beschreven. De tekst wordt ondersteund door vele
casussen, voorbeelden, schema’s en verwijzingen naar wet- en regelgeving
en jurisprudentie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting,
uitleg van de centrale begrippen en leerzame vragen. Achterin zijn een
uitgebreid wetsartikelen-, jurisprudentie- en trefwoordenregister opgenomen.
Website: Op het platform www.academicstore.nl/rechten zijn de antwoorden
op de vragen in het boek te raadplegen. Ook zijn daarop relevante
regelingen en uitspraken geplaatst, en oefenstof in de vorm van toetsen en
proeftentamens.
MERKENRECHT - WIKIPEDIA
Merkenrecht is van toepassing op merk. Het kan daarbij gaan om: namen ;
afkortingen ; kleuren (zoals het blauw van IBM) labels en etiketten; vormen
(zoals Coca-Cola. Merkenrecht? Voorkom hoge kosten door ons in te
schakelen en zie hoe wij je helpen bij het beschermen, registreren of
overdragen van merkenrechten. Informatie over merkenrecht, registratie,
deponering, bescherming, bewaking. Zelf doen of uitbesteden? Praktische
tips en relevante websites. Een merk is een teken waarmee u uw product of
dienst onderscheidt van die van uw concurrenten. Bijvoorbeeld de naam van
het product of de dienst, maar ook het. Merkenrecht Met een merk kunnen
ondernemers hun producten of diensten onderscheiden van andere
producten en diensten. Merkenrecht beschermt namen van producten of.
Onder merkenrecht verstaan we het hebben van het exclusieve recht op het
gebruik van een merk. Om precies te zijn: het wettelijk mogen gebruiken van
een teken om je. Je onderneming en je producten of diensten hebben een
naam, een logo of een combinatie van beide. Dat zijn je merken. Ze wijzen
consumenten naar jouw. Onderwerp Ontstaan door inschrijving Algemeen.
Boek9.nl wordt gesponsord door: Home; Boek9+ Sponsors; Adverteren;
IE-Specialisten; Colofon Uw merk is de handelsnaam van uw bedrijf, de
naam van uw product of dienst en/of het logo. Met een merkregistratie (248
euro éénmalig voor 10 jaar) krijgt u het. Merkenregistratie.nl - de eerste stap
naar… uw exclusieve rechten op handelsnamen, merken, modellen, ideeën
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Merkenrecht Wat is een merk? Een merk is een teken waarmee een bedrijf
zijn producten of dienstverlening onderscheidt van andere producten.
Juridisch advies voor ondernemers en bloggers op het gebied van
merkenrecht
en
merken
De
bekendste
IE-rechten
zijn
het
handelsnaamrecht, het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht.
Meer over Intellectuele Eigendom. Waarom zou ik registreren? merkenrecht
advocaat amsterdam. home. Advocaten in Amsterdam; Rechtsanwälte in
den Niederlanden; Law firm in The Netherlands Benieuwd naar de betekenis
van merkenrecht? Lees hier dan verder, de specialisten van AMS Advocaten
leggen het aan u uit!
MERKENRECHT EN WAT JE MOET WETEN OVER MERKENRECHTEN
Juridisch adviesbureau Hortis Legal biedt u deskundig advies in
merkenrecht, ook kunt u bij ons terecht voor informatie over het merkrecht
van uw bedrijf. Merken zijn en blijven het bezit van uw bedrijf, mits u ze goed
registreert. Europees merkenrecht beslaat een periode van 10 jaar,
onbeperkte verlenging. Merknaam checken? Voorkom weigering en bezwaar
door vooraf gratis te controleren of jouw merk beschikbaar is en of deze
eigenlijk wel te registreren is. Merkenrecht Bescherming via het merkenrecht
(o.a. Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom) wordt verkregen
voor: Individuele merken: Elk teken dat wordt. Het merkenrecht dient om te
voorkomen dat je als consument in verwarring raakt over de herkomst van
producten of diensten en om te voorkomen dat concurrenten. Heb je en
geschil over jouw merk of wil je hulp bij merkregistratie? Vind hier jouw
merkenrecht advocaat of jurist. Na registratie draagt u het merkenrecht
behorende bij een merk. Aan een product is altijd een merk verbonden
waarover de onderneming het intellectueel eigendomsrecht. Vertalingen van
'merkenrecht' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere
Engelse vertalingen. Test Merkenrecht; Wanneer is er merkinbreuk? Het
Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) kent vier
inbreukcriteria voor vier verschillende. Toelichting op merkenrecht en
handelsnaamrecht - merkinbreuk en handelsnaaminbreuk - wanneer is
daarvan sprake? Over het begrip "verwarringsgevaar" zijn vele rechtszaken
gevoerd, zowel in Nederland als bij het Europese Hof. Volgens voornoemd
artikel 2.20 lid 1 onderdeel b. Het nieuwe Europese Merkenrecht is in
aantocht. Het Europees Parlement heeft in december 2015 ingestemd met
het voorstel van de Europese Commissie waarmee een nieuwe. Uit
rechtspraak over normaal gebruik van nationale merken volgt dat normaal
gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het - overeenkomstig de
wezenlijke functie. Het merk Een merk dient ter identificatie van of ter
onderscheiding van een product of dienst. Zo ziet iedereen het verschil
tussen een Nike-schoen of een Adidas.
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