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Waarom?

Merkregistratie

Bescherm en verhoog de waarde 
van uw onderneming. 

Uw waarde = Uw naam
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Jouw merk vertegenwoordigd de waarde van jouw onderneming, je dienst, 
je product. 

Forbes publiceert elk jaar de lijst van de belangrijkste merken. 

Hierbij een illustratie: 

1. Je handelsnaam is niet je merknaam. 

Een handelsnaam al automatisch bescherming vanaf het moment waarop deze 
wordt gebruikt. Dit om te vermijden dat iemand bvb in Nederland jouw 

handelsnaam als merk vastlegt! 

Het is dus zeker zinvol om uw handelsnaam ook als merk te beschermen. De bescherming 
strekt zich tot de gehele Benelux uit en het is eenvoudiger om op te treden op basis van 
een merkregistratie. Indien een beeldmerk of speciale schrijfwijze ook nog onderdeel van 
uw handelsnaam uitmaakt, kunnen deze beeldelementen alleen maar via merkregistratie 
worden beschermd. 
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2. Kan ik ook zonder een merkengemachtigde mijn merk registreren? 

U kunt inderdaad ook rechtstreeks bij het Benelux Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom (BBIE) uw merk indienen. Daarmee spaart u 30% van 

het bedrag uit dat u anders zou moeten betalen. Toch is het verstandig om u te 
laten adviseren door BrandScan, die beter kan beoordelen of uw merk geschikt is voor 
registratie, die de procedure kent en die de termijnen voor u in de gaten houdt. Maar 
niet alleen dat. Ook kan voorzien wanneer u door een derde kan worden aangesproken 
voor schade! U spaart niet alleen veel tijd uit door een deskundige in te schakelen, maar 
een merkengemachtigde behoedt u voor valkuilen en staat meteen voor u klaar wanneer 
uw merkrechten verdedigd dienen te worden. 

3. Is een onderzoek naar gelijkende merken noodzakelijk? 

Er bestaan honderdduizenden geregistreerde merken alleen al in de Benelux 
en dan spreken we nog niet eens over alle Europese merken en zogenaamde 

Internationale registraties die in de Benelux geldig zijn. De reële mogelijkheid 
bestaat dat daar een merk tussen zit dat lijkt op uw merk en dat voor dezelfde of 
soortgelijke producten is bestemd. U kunt dit beter tevoren uit laten zoeken en niet het 
risico nemen dat u gebruik van uw merk moet staken aangezien er een bezwaar blijkt te 
bestaan. 

bvb: Een cliënt werd aangesproken door Apple. Door tussenkomst van BrandScan bij de 
advocaten van Apple in London, heeft de client zijn handelsnaam wel verder kunnen 
gebruiken.  

Bvb: Een cliënt werd aangesproken door Starbucks. Door tussenkomst van BrandScan in 
Belgie werden diverse procedures gewonnen doch uiteindelijk heeft client het merk 
moeten doorhalen en zijn handelsnaam moeten wijzigen. 
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4. Is een merk altijd een woord? 

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten of 
diensten van een bedrijf. Dat hoeft geen woord(merk) te zijn, maar kan b.v. 

ook een beeldmerk of logo zijn, een speciale schrijfwijze van een woordmerk, 
een verpakkingslabel of een slogan of slagzin. Zelfs kunnen de vorm van een 

verpakking (b.v. het Coca-Cola flesje), een enkele kleur of zelfs een melodie een merk 
zijn. 

5. Hoe lang duurt de Benelux Registratie Periode? 

Een Benelux merkregistratie is 10 jaar geldig vanaf de aanvraagdatum, maar 
de geldigheidsduur kan iedere keer voor gelijke periodes worden verlengd. 

Tegenwoordig is dit bij de meeste merkregistratie systemen het geval. Zo ook 
bij het Europese Unie merk en de Internationale registratie. 

6. Hoe lang duurt het voordat mijn merk is geregistreerd? 

In de Benelux duurt dit gemiddeld zo`n vier tot zeven maanden. Er moet 
worden bekeken of aan alle formaliteiten is voldaan, of het merk 

onderscheidend is en tot slot dient het merk te worden gepubliceerd. Registratie van een 
Europees merk duurt een stuk langer (tien maanden tot meer dan een jaar). 

 

6. Welke zijn de stappen van onze procedure lang duurt het voordat mijn 
merk is geregistreerd? 

In de Benelux duurt dit gemiddeld zo`n vier tot zeven maanden. Er moet 
worden bekeken of aan alle formaliteiten is voldaan, of het merk onderscheidend is en 
tot slot dient het merk te worden gepubliceerd. Registratie van een Europees merk duurt 
een stuk langer (tien maanden tot meer dan een jaar). 

legalscancc@gmail.com LegalScan.cc @Legalscancc

http://LegalScanHub.wordpress.com


� 

� �  of � 
5 6

 

Hierbij een overzicht.

Elk geval is specifiek maar over het algemeen komt het erop neer dat u vanaf 550 € betaalt.


a. Vastleggen Beneluxmerk in 3 categorieën 445 €,  100 € per BC bijkomende 
categorie.


b. Vastleggen Europees merk in 2 fazen 1.800 €, 650 € per BC.

c. Vastlegen Internationaal Merk: berekend na goedkeuring Benelux.

d. Richtprijzen (goedkoopste voor cliënt ofwel per uur ofwel richtprijs:

e. Onderzoek identiek woordmerk Benelux 100 € 10 € BC

f. Onderzoek gelijkenis woordmerk Benelux 350 € 90 € BC

g. Onderzoek beeldmerk gelijkenisonderzoek Benelux 500 € 90 € BC 

Europees identiek woordmerkonderzoek 950 € BC 100 € 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Tarieven

550 €

Onderzoek & Registratie
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Stap 1

Onderzoek van uw marktsituatie 

Stap 2

Onderzoek naar andere merken 

Stap 3

Merkregistratie

Procedure
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