Preventieve maatregelen ter voorkoming
van inbreuk
Merkregistraties kan men in feite het beste vergelijken met verzekeringen. Je hoopt dat je ze niet nodig
hebt maar ingeval er toch brand uitbreekt, ben je in het algemeen verzekerd van dekking. Zo ook met
merkrechten.
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Van de Benelux tot wereldwijd!
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Stay unique.

Merkonderzoeken

Linguïstische onderzoeken

Meer weten? Voor verdere

Wij kennen allemaal de beroemde merkenflops; FIAT CROMA voor een

informatie of een vrijblijvend

Nederlandse auto, BUMS voor brood in Duitsland, DROPKNIKKERS voor drop in
de UK etc. Blunders die niet alleen door raadpleging van woordenboeken en
encyclopedieën te voorkomen zijn. Nodig zijn namelijk zogenaamde “native

gesprek kunt u altijd contact
met ons opnemen.

speakers”, locals die in het betreffende land wonen en op de hoogte zijn van de
daar bekende merken, de spreektaal en van de diverse regionale dialecten. Wij
werken in vrijwel alle landen van de wereld met een netwerk van agenten, die
hierover snel - soms is een telefoontje al voldoende - uitsluitsel kunnen bieden.

Handelsnaamonderzoek
Indien u een nieuw bedrijf gaat starten zoekt u een nieuwe handelsnaam. Deze
mag niet op verwarringwekkende wijze gelijken op oudere handelsnamen. Een
landelijk onderzoek bij de verenigde Kamers van Koophandel kan hierover
uitsluitsel bieden. Wij kunnen dit voor u verzorgen en leveren daarbij tevens een
juridisch advies over de haalbaarheid van uw voorgestelde bedrijfsnaam.

Domeinnamen
Het spreekt voor zich dat wij bij een gelijkenisonderzoek voor merken en
handelsnamen tevens voor u kunnen nagaan of de naam als domeinnaam nog
beschikbaar is. Desnoods reiken wij u een alternatieve route aan om de naam
alsnog als domeinnaam te kunnen reserveren.
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