
     

 

 

 

 

 

 

MERKREGISTRATIE IN DE BENELUX 

 

Een merkrecht wordt in de Benelux verkregen door inschrijving van het merk in het 

merkenregister. De Benelux Merkenwet bepaalt dat zonder een merkregistratie geen beroep op 

merkbescherming kan worden gedaan. Het is volgens de wet niet mogelijk een merk alleen in 

Nederland of België te registreren. Bij registratie verkrijgt u een merkrecht dat 10 jaar geldig is. 

 

WAT TE REGISTREREN? 

 

De eerste meest voor de hand liggende keuze voor het soort merkaanvraag is die van een 

woordmerk. Wij adviseren dan ook om indien mogelijk als eerste een woordmerk voor uw 

producten en/of diensten vast te leggen. Uiteraard kunnen ook logo’s als merk worden vastgelegd 

of verpakkingen en zelfs onderdelen van verpakkingen. Eveneens kan een naam worden 

vastgelegd in een bijzonder lettertype. Er bestaan vele mogelijkheden waarover wij u graag verder 

informeren voor een optimale bescherming van uw merken. 

 

BENODIGDE GEGEVENS VOOR DEPONERING 

 

Wanneer u een merk aan wilt vragen hebben wij van u de volgende gegevens nodig: 

 

1.  De naam van het merk, bij een (woord)beeldmerk een digitale afbeelding (.jpg) van het 

 merk. Wij vervaardigen voor u op basis hiervan de vereiste prints in kleur of zwart-wit. 

2.  Een opgave van de waren en/of diensten waarvoor u het merk wenst vast te leggen. 

3.   Gegevens van de aanvrager, firmanaam of persoonlijke naam, adres en woonplaats. 

 

REGISTRATIE PROCEDURE 

 

Voor 99% van de merkaanvragen kan volstaan worden met een standaardprocedure voor 

registratie. Deze procedure omvat het voorbereiden en op maat opstellen van de classificatie van 

de waren en diensten, het indienen van de merkaanvraag, evenals de verdere standaardprocedure 

tot en met registratie. JMTC hanteert een uiterst voordelig registratietarief voor het behandelen 

van de gehele standaardprocedure. Tevens nemen wij de registratie kosteloos in onze 

vernieuwingsdatabase op. 

 

Sinds 1 januari 2006 kent de Benelux een oppositieprocedure. Hierbij kunnen houders van oudere 

merken bezwaar maken tegen uw merk indien zij vinden dat de merken op elkaar lijken. Indien 

tegen uw merk door derden oppositie wordt ingesteld treden wij hierover met u in overleg alvorens 

deze te gaan behandelen. 

 

NA DE REGISTRATIE PROCEDURE 

 

Zodra de registratie een feit is nemen wij het merk op in onze database zodat u automatisch over 

10 jaar wordt herinnerd aan de vernieuwing van uw merk. U kunt tegen die tijd besluiten of u het 

merk wel of niet wenst te handhaven voor een nieuwe periode van 10 jaar. Neemt u bij verdere 

vragen vrijblijvend contact met ons op. 

 

      


