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Het handelsnaamrecht beschermt de naam die
een onderneming gebruikt in het economisch
verkeer of de naam waaronder de onderneming
handel drijft. De statutaire naam van een BV of
NV is bijvoorbeeld een handelsnaam.

Een onderneming kan haar productnaam,
bedrijfsnaam, logo en andere onderscheidende
tekens beschermen als merk. De bekendste soor
ten merken zijn woordmerken en beeldmerken.
Het merkenrecht kan ook onderscheidende
verpakkingen en kleuren beschermen. Met een
merkregistratie kun je stappen ondernemen
tegen anderen die je merk misbruiken.

Een octrooi (ook wel patent) beschermt een
uitvinding op een technisch product of proces.
De uitvinding moet dan wel nieuw, inventief
en industrieel toepasbaar zijn. Wie een octrooi
heeft, kan een ander verbieden die uitvinding
na te maken, te verkopen, of in te voeren.

5 Indicatie van Geografische
Oorsprong (IGT)

Een octrooi (ook wel patent) beschermt een
uitvinding op een technisch product of proces.
De uitvinding moet dan wel nieuw, inventief
en industrieel toepasbaar zijn. Wie een octrooi
heeft, kan een ander verbieden die uitvinding
na te maken, te verkopen, of in te voeren.

2 Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt alle originele werken
die het persoonlijke stempel van de maker
dragen. Voorbeelden waarop auteursrechtelijke
bescherming rusten zijn: teksten (boeken, soft
warecodes, brochures, gebruiksaanwijzingen),
beelden (tekeningen, foto’s, films, games,
websites, multimedia, sculpturen), muziek,
een kunstwerk, sieraden, schaalmodellen en
bouwwerken. Auteursrecht is gratis en heb je
automatisch, daar hoef je niets voor te doen.

3 Benaming van herkomst
Iedereen die streekproducten maakt volgens de
gestelde Europese eisen mag een beschermde
oorsprongsbenaming op het etiket van land
bouwproducten, voedingsproducten of dranken
gebruiken. Er zijn 3 beschermingscategorieën:
de Gegarandeerd Traditionele Specialiteit (GTS),
de Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) en
de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).
Deze naam wordt niet aangevraagd door een
individueel bedrijf, maar alleen door een groep
bedrijven of een overkoepelend orgaan.

De Indicatie van Geografische Oorsprong is een
soort herkomstbenaming die op wijnen van toe
passing is. De wijnen die deze benaming krijgen,
moeten beantwoorden aan Europese productie
voorschriften voor de IGT (indicazione geografica
tipica = aanduiding van geografische oorsprong)
van het gebied waarvan zij de naam dragen. Een
voorbeeld is Champagne.

6 Kwekersrecht
Het kwekersrecht beschermt nieuw teelt
materiaal van plantenrassen. Kwekersrecht
wordt toegekend aan degene die een ras door
eigen kweekarbeid heeft gekweekt of heeft
ontdekt en ontwikkeld.

8 Octrooirecht

9 Modellenrecht
Het uiterlijk van een product kan je beschermen
als model. Het uiterlijk wordt bepaald door
bijvoorbeeld de kleur, de vorm of het materiaal
gebruik. Denk aan een vaas, stoel auto of een
dessin van een stof. Een model moet nieuw zijn
en een eigen karakter hebben. Je kunt een model
nog registreren tot 12 maanden nadat je het op
de markt hebt gebracht. Met een modelregistratie
kun je makkelijker optreden tegen namaak.
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6 Databankenrecht

Het auteursrecht beschermt alle originele
werken die het persoonlijke stempel van de
maker dragen. Voorbeelden waarop auteurs
rechtelijke bescherming rusten zijn: teksten
(boeken, softwarecodes, brochures, gebruiks
aanwijzingen), beelden (tekeningen, foto’s,
films, games, websites, multimedia, sculpturen),
muziek, een kunstwerk, sieraden, schaalmodellen
en bouwwerken. Auteursrecht is gratis en heb je
automatisch, daar hoef je niets voor te doen.

Het handelsnaamrecht beschermt de naam die
een onderneming gebruikt in het economisch
verkeer of de naam waaronder de onderneming
handel drijft. De statutaire naam van een BV of
NV is bijvoorbeeld een handelsnaam.

Het databankenrecht beschermt de producent
van de databank tegen opvragen of hergebruiken
van een substantieel deel van de databank.
Ook het ‘uitmelken’ van een databank mag niet.

2 Bedrijfsgeheim
Onder de noemer ‘bedrijfsgeheimen’ valt alle
niet-openbare bedrijfsinformatie met handels
waarde. Bijvoorbeeld kennis over productie
methoden, recepten, klantenlijsten en andere
onderwerpen die niet voor de ogen van de
concurrent bestemd zijn. Een bedrijfsgeheim kan
bewaard blijven door geheimhoudingsovereen
komsten en speciale bepalingen in contracten en
samenwerkingsovereenkomsten. Maar ook door
op geheime documenten aan te geven dat het
geheime stukken zijn of door de toegang tot
geheime informatie te beperken.

4 Merkenrecht
Een onderneming kan haar productnaam,
bedrijfsnaam, logo en andere onderscheidende
tekens beschermen als merk. De bekendste soor
ten merken zijn woordmerken en beeldmerken.
Het merkenrecht kan ook onderscheidende
verpakkingen en kleuren beschermen. Met een
merkregistratie kun je stappen ondernemen
tegen anderen die je merk misbruiken.

5 Import/export
Wat je altijd goed moet uitzoeken, is of iemand
anders het product dat je wilt im/exporteren
wellicht al heeft beschermd in het gewenste
export- of importland. Als een ander bijvoorbeeld
al octrooirechten heeft, loop je het risico dat je de
producten niet kunt verkopen. Producten kunnen
ook beschermd zijn door merkenrecht, modellen
recht en auteursrecht - in feite alle soorten
intellectueel eigendomsrechten.

7 Merkenrecht
Een onderneming kan haar productnaam,
bedrijfsnaam, logo en andere onderscheidende
tekens beschermen als merk. De bekendste soor
ten merken zijn woordmerken en beeldmerken.
Het merkenrecht kan ook onderscheidende
verpakkingen en kleuren beschermen. Met een
merkregistratie kun je stappen ondernemen
tegen anderen die je merk misbruiken.

8 Modellenrecht
Het uiterlijk van een product kan je beschermen
als model. Het uiterlijk wordt bepaald door
bijvoorbeeld de kleur, de vorm of het materiaal
gebruik. Denk aan een vaas, stoel auto of een
dessin van een stof. Een model moet nieuw zijn
en een eigen karakter hebben. Je kunt een model
nog registreren tot 12 maanden nadat je het op
de markt hebt gebracht. Met een modelregistratie
kun je makkelijker optreden tegen namaak.

9 Modellenrecht
Het uiterlijk van een product kan je beschermen
als model. Het uiterlijk wordt bepaald door
bijvoorbeeld de kleur, de vorm of het materiaal
gebruik. Denk aan een vaas, stoel auto of een
dessin van een stof. Een model moet nieuw zijn
en een eigen karakter hebben. Je kunt een model
nog registreren tot 12 maanden nadat je het op
de markt hebt gebracht. Met een modelregistratie
kun je makkelijker optreden tegen namaak.

10 Octrooirecht
Een octrooi (ook wel patent) beschermt een
uitvinding op een technisch product of proces.
De uitvinding moet dan wel nieuw, inventief
en industrieel toepasbaar zijn. Wie een octrooi
heeft, kan een ander verbieden die uitvinding
na te maken, te verkopen, of in te voeren.
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Met datumregistratie kan je aantonen op welke
datum je een document, concept of ontwerp in
je bezit had. Het krijgen van een datumstempel
kan bijvoorbeeld met een i-DEPOT. Het i-DEPOT
is een wettelijk bewijsmiddel. Het vastleggen van
je idee geeft je geen IE-recht en dus ook geen
IE-bescherming. Datumregistratie kan zinvol zijn
als bewijs bij een conflict, bijvoorbeeld over het
auteursrecht.

Het uiterlijk van een product kan je beschermen
als model. Het uiterlijk wordt bepaald door
bijvoorbeeld de kleur, de vorm of het materiaal
gebruik. Denk aan een vaas, stoel auto of een
dessin van een stof. Een model moet nieuw zijn
en een eigen karakter hebben. Je kunt een model
nog registreren tot 12 maanden nadat je het op
de markt hebt gebracht. Met een modelregistratie
kun je makkelijker optreden tegen namaak.

Het handelsnaamrecht beschermt de naam die
een onderneming gebruikt in het economisch
verkeer of de naam waaronder de onderneming
handel drijft. De statutaire naam van een BV of
NV is bijvoorbeeld een handelsnaam.

2 Octrooirecht

5 Bedrijfsgeheim

Een octrooi (ook wel patent) beschermt een
uitvinding op een technisch product of proces.
De uitvinding moet dan wel nieuw, inventief
en industrieel toepasbaar zijn. Wie een octrooi
heeft, kan een ander verbieden die uitvinding
na te maken, te verkopen, of in te voeren.

Onder de noemer ‘bedrijfsgeheimen’ valt alle
niet-openbare bedrijfsinformatie met handels
waarde. Bijvoorbeeld kennis over productie
methoden, recepten, klantenlijsten en andere
onderwerpen die niet voor de ogen van de
concurrent bestemd zijn. Een bedrijfsgeheim
kan bewaard blijven door geheimhoudings
overeenkomsten en speciale bepalingen in
contracten en samenwerkingsovereenkomsten.
Maar ook door op geheime documenten aan te
geven dat het geheime stukken zijn of door de
toegang tot geheime informatie te beperken.

3 Domeinnaam
Een domeinnaam is een naam die verwijst naar
een locatie op het internet. Deze naam kan je
registreren. Een domeinnaamregistratie geeft
je geen exclusief recht op het gebruik ervan.
Domeinnamen kunnen een merk of handels
naam ondersteunen. Wanneer een ander een
domeinnaam gebruikt die verwarring wekt met
een bestaand merk of bestaande handelsnaam,
is de domeinnaam soms op te eisen.

7 Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt alle originele
werken die het persoonlijke stempel van de
maker dragen. Voorbeelden waarop auteurs
rechtelijke bescherming rusten zijn: teksten
(boeken, softwarecodes, brochures, gebruiks
aanwijzingen), beelden (tekeningen, foto’s,
films, games, websites, multimedia, sculpturen),
muziek, een kunstwerk, sieraden, schaalmodellen
en bouwwerken. Auteursrecht is gratis en heb je
automatisch, daar hoef je niets voor te doen.

8 Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt alle originele
werken die het persoonlijke stempel van de
maker dragen. Voorbeelden waarop auteurs
rechtelijke bescherming rusten zijn: teksten
(boeken, softwarecodes, brochures, gebruiks
aanwijzingen), beelden (tekeningen, foto’s,
films, games, websites, multimedia, sculpturen),
muziek, een kunstwerk, sieraden, schaalmodellen
en bouwwerken. Auteursrecht is gratis en heb je
automatisch, daar hoef je niets voor te doen.
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4 Merkenrecht

Halfgeleiderproducten, ook “geïntegreerde
schakelingen” of “chips” genoemd, zijn essentiële
bestanddelen van elk elektronisch toestel.
Denk bijvoorbeeld aan rekenmachines,
huishoudelijke apparaten, audio- en video
apparatuur, medische apparaten en industriële
machines. Je kan een oorspronkelijke topografie
(lay-out) van halfgeleiders, chips of microproces
sors beschermen met het chipsrecht.

Een onderneming kan haar productnaam,
bedrijfsnaam, logo en andere onderscheidende
tekens beschermen als merk. De bekendste soor
ten merken zijn woordmerken en beeldmerken.
Het merkenrecht kan ook onderscheidende
verpakkingen en kleuren beschermen. Met een
merkregistratie kun je stappen ondernemen
tegen anderen die je merk misbruiken.

2 Octrooirecht
Een octrooi (ook wel patent) beschermt een
uitvinding op een technisch product of proces.
De uitvinding moet dan wel nieuw, inventief
en industrieel toepasbaar zijn. Wie een octrooi
heeft, kan een ander verbieden die uitvinding
na te maken, te verkopen, of in te voeren.

3 Octrooirecht
Een octrooi (ook wel patent) beschermt een
uitvinding op een technisch product of proces.
De uitvinding moet dan wel nieuw, inventief
en industrieel toepasbaar zijn. Wie een octrooi
heeft, kan een ander verbieden die uitvinding
na te maken, te verkopen, of in te voeren.

6 Aanvullende
beschermingscertificaten
Bij geneesmiddelen en gewasbeschermings
middelen is de korte effectieve beschermings
duur van een octrooi ontoereikend om
investeringen terug te verdienen. Met een
aanvullend beschermingscertificaat is maximaal
5 jaar extra bescherming mogelijk na afloop van
het octrooi.

5 Bedrijfsgeheim

7 Geheimhouding

Onder de noemer ‘bedrijfsgeheimen’ valt alle
niet-openbare bedrijfsinformatie met handels
waarde. Bijvoorbeeld kennis over productie
methoden, recepten, klantenlijsten en andere
onderwerpen die niet voor de ogen van de
concurrent bestemd zijn. Een bedrijfsgeheim
kan bewaard blijven door geheimhoudings
overeenkomsten en speciale bepalingen in
contracten en samenwerkingsovereenkomsten.
Maar ook door op geheime documenten aan te
geven dat het geheime stukken zijn of door de
toegang tot geheime informatie te beperken.

Als je je uitvinding geheim kunt houden en
de techniek moeilijk te reproduceren is, is
geheimhouding vaak een geschikte manier van
bescherming. Veel bedrijven maken gebruik van
geheimhoudingsverklaringen of “Non-Disclosure
Agreements” (NDA) om de geheimhouding te
borgen. Deze aanpak wordt vaak gebruikt voor
fabricagemethoden of recepten.

8 Handelsnaamrecht
Het handelsnaamrecht beschermt de naam die
een onderneming gebruikt in het economisch
verkeer of de naam waaronder de onderneming
handel drijft. De statutaire naam van een BV of
NV is bijvoorbeeld een handelsnaam.

9 Auteursrecht

11 Datumstempel

Het auteursrecht beschermt alle originele
werken die het persoonlijke stempel van de
maker dragen. Voorbeelden waarop auteurs
rechtelijke bescherming rusten zijn: teksten
(boeken, softwarecodes, brochures, gebruiks
aanwijzingen), beelden (tekeningen, foto’s,
films, games, websites, multimedia, sculpturen),
muziek, een kunstwerk, sieraden, schaalmodellen
en bouwwerken. Auteursrecht is gratis en heb je
automatisch, daar hoef je niets voor te doen.

Met datumregistratie kan je aantonen op welke
datum je een document, concept of ontwerp in
je bezit had. Het krijgen van een datumstempel
kan bijvoorbeeld met een i-DEPOT. Het i-DEPOT
is een wettelijk bewijsmiddel. Het vastleggen van
je idee geeft je geen IE-recht en dus ook geen
IE-bescherming. Datumregistratie kan zinvol zijn
als bewijs bij een conflict, bijvoorbeeld over het
auteursrecht.

10 Bedrijfsgeheim
Onder de noemer ‘bedrijfsgeheimen’ valt alle
niet-openbare bedrijfsinformatie met handels
waarde. Bijvoorbeeld kennis over productie
methoden, recepten, klantenlijsten en andere
onderwerpen die niet voor de ogen van de
concurrent bestemd zijn. Een bedrijfsgeheim
kan bewaard blijven door geheimhoudings
overeenkomsten en speciale bepalingen in
contracten en samenwerkingsovereenkomsten.
Maar ook door op geheime documenten aan te
geven dat het geheime stukken zijn of door de
toegang tot geheime informatie te beperken.

