'Eigenwijs'

PatentAgent
Jaargang 14 - nummer 1 - Juni 2012

PatentAgent

Beschermen van uw Intellectuele Eigendom (IE)
Wilt u vrijblijvend advies of heeft u vragen over het beschermen van uw ideeën, producten, merken
en/of ontwerpen (designs/modellen). Neem dan contact op met PatentAgent via telefoonnummer 0534836630, per email via info@patentagent.nl of via onze website: www.patentagent.nl door middel van
het webformulier.
In deze nieuwsbrief:



Nep-, spook- of valse facturen.
Project in de kijker:
“Yumaki, the oral care brand”

Nep- , spook- of valse facturen

-ODM, uit Slovakia
-SPPP&I of SPPE, uit Oostenrijk
-TM-Collection, eveneens uit Hongarije
-TM Publisher (TMP), ook uit Oostenrijk
-Trademark Publisher, eveneens uit Oostenrijk
-W.B.I.P., ook uit de Verenigde Staten
-ZDR-Datenregister, uit Duitsland

Het kan zijn dat u, als eigenaar van een merk,
model of octrooi, een factuur of nota ontvangt
voor het inschrijven van uw merk, model of
octrooi in een register.
Bij nadere bestudering van de factuur blijkt het
echter om een offerte cq. opdrachtstelling te
gaan van een voor u onbekende afzender met
een bedrieglijk officieel klinkende benaming.
Dan gaat het hier in de regel om een
zogenaamde valse, spook- of nepfactuur.

In de factuur wordt de indruk gewekt dat door
inschrijving een bescherming van uw merk,
model of octrooi wordt geregeld. Maar het gaat
hier niet om de echte officiële registers en u
betaalt dus voor een inschrijving in een register
zonder enige relevante juridische waarde.

Bij de echte officiële instantie zijn dergelijke
facturen bekend van onder andere de volgende
afzenders:

Indien u een factuur heeft gekregen van een
onbekende afzender voor een inschrijving in
een register en u heeft twijfels, aarzel dan niet
om eerst contact op te nemen met uw adviseur
op het gebied van Intellectuele Eigendom,
uiteraard voordat u deze factuur betaalt.

-CCIT (Commercial Centre for Industry and
Trade), uit Zwitserland
-Edition The Marks, uit Hongarije
-EPTR (European Patent and Trademark
Register), uit Polen
-European Central Register of Brands and
Patents, uit België
-FIPTR Service, uit de Verenigde Staten
-Global Edition of Globus Edition, uit Hongarije
-IBIP-International Bureau for Intellectual
Property, eveneens uit de Verenigde Staten

U kunt ook altijd met uw vraag terecht bij één
van de vestigingen van PatentAgent in uw
regio.
Ir. H. Siasi
PatentAgent Enschede
T 053-4836630

PatentAgent, een landelijk netwerk van adviesbureaus op het gebied van intellectuele eigendom.
Kijk op www.patentagent.nl voor meer informatie over de activiteiten van PatentAgent, voor
contactgegevens en voor eerder verschenen nieuwsbrieven.

Project in de Kijker: ‘Yumaki, the oral care brand’
Yumaki is een mondiaal bekend merk voor de
mondverzorging dat kwalitatief hoogwaardige
producten voor een optimale mondhygiëne
aanbiedt en dat ieder seizoen nieuwe modellen
en collecties op de markt brengt.
“Onze succesvolle '2010 Originals' collectie van
tandenborstels is speciaal ontwikkeld en op
maat gemaakt om aan de hoge functionele en
stijlvolle verwachtingen van de moderne
stedelijke man en vrouw te voldoen. Deze
collectie wordt geleverd in een nog nooit eerder
vertoonde kleurrijke waaier van 18 modellen”,
aldus Jacob Lennartson van Yumaki.

Yumaki volgt uiteraard alle internationale
productiestandaarden voor de professionele
tandheelkundige verzorging en hoewel de
tandborstels van Yumaki er uiterst simpel uit
zien, liggen ze door hun doordacht design zeer
goed in de palm van je hand en maken
bovendien de tanden en je tandvlees net zo
efficiënt schoon.

Poetst beter! (Yumaki)

A101 tandenborstel (Yumaki)

Jacob Lennartson vervolgt enthousiast: “Het
‘Originals’
model
A101
tandenborstel
combineert een uitgebalanceerde functie met
een stijlvol design op basis van hoge kwaliteit
nylon borstels welke in vierkante gaten zijn
ingebed. Het model is voorzien van een uniek
soepel handvat, gemaakt van afbreekbaar
plastic en ontworpen met een ergonomische
grip voor een beter gebruik. Het handvat heeft
verder ook het kenmerkende ronde gat van
Yumaki waarin de toebehoren voor eenmalig
gebruik, zoals de interdentale borstel of het tuft
borsteltje, precies passen”.

Om het merk en de modellen in Europa te
beschermen heeft Yumaki aan PatentAgent de
opdracht gegeven om een Gemeenschapsmerk
en enkele Gemeenschapsmodellen aan te
vragen die inmiddels dan ook allen
geregistreerd zijn.

Yumaki werd opgericht in 2009 door een
Scandinavisch design bureau en een Japanse
onderneming voor mondverzorgingsproducten,
die daarvoor al jaren samen werkten in de
ontwikkeling van nieuwe en innovatieve
producten van een uitstekende kwaliteit.

De combinatie van hoge kwaliteit van de
productie en doordacht design is nu juist wat
Yumaki als een merk en concept in het leven
heeft geroepen.
Voor meer informatie bezoek: www.yumaki.com
Een Gemeenschapsmerk en –model, ook wel
EU-merk en EU–model genoemd biedt door
middel van één registratie bescherming in alle
27 landen die deel uitmaken van de Europese
Gemeenschap waaronder ook de Benelux.
Mocht ook u advies willen inwinnen over het
deponeren en registreren van uw merk of
model, dan kunt u contact opnemen met één
van de vestigingen van PatentAgent in uw regio
of met het kantoor in Enschede.
Drs. John During
PatentAgent Enschede
Tel.: 053 - 483 66 30
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Stuur mij nadere informatie over PatentAgent en de vestiging in mijn regio.
Neem contact met mij op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek.

