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TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER
De toelichting bij het depotformulier is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier.
1

Uw referenties

Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie- of dossiernummer. Het Bureau gebruikt dit kenmerk in
de correspondentie met u.
De contactpersoon is de persoon binnen uw organisatie die de behandelaar van het depot is en als het
nodig is aanvullende informatie kan verschaffen.
2

Uw bankgegevens

Uw bankrekeningnummer vragen wij, omdat wij deze gegevens nodig hebben om uw betaling bij onze
financiële administratie terug te vinden.
3

Deposant

Een deposant is de persoon of de organisatie die een merk wil registreren. Een deposant kan zowel
een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
-

Natuurlijk persoon: Als de deposant een natuurlijk persoon is, vermeld dan zijn achternaam en
volledige eerste voornaam.

-

Rechtspersoon: Is de deposant een rechtspersoon, dan moet u ook de rechtsvorm vermelden.

Het vermelden van het adres is verplicht, dit adres wordt in het merkenregister opgenomen. Het
vermelden van het postbusadres is facultatief.
4

Gemachtigde

Hier worden de gegevens van de gemachtigde of de in Intellectueel Eigendom gespecialiseerde
advocaat genoteerd.
Gemachtigden zijn externe bureaus of zelfstandige deskundigen. Zij adviseren over
merkenbescherming en kunnen alle formaliteiten voor een deposant afhandelen.
Als u een gemachtigde of een in IE gespecialiseerde advocaat inschakelt moet deze een
woonplaats of vestigingsadres hebben binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Caribisch
Nederland, Curaçao, Sint-Maarten, Aruba).
Als u geen beroep doet op een gemachtigde kunt u dit punt overslaan.
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5

Individueel of collectief merk

Een individueel merk is een merk dat een onderneming gebruikt om haar waren (producten) en
diensten te onderscheiden van die van anderen.
Een collectief merk is een soort keurmerk, zoals bijvoorbeeld Woolmark. Een kenmerk van een
collectief merk is dat de houder zelf het merk niet gebruikt en ook niet mag gebruiken. De houder ziet
er alleen op toe dat degene die hij toestemming heeft gegeven om het merk te gebruiken (de
gebruiker) aan de door hem gestelde voorwaarden (blijft) voldoen. Deze voorwaarden moeten worden
beschreven in een reglement.
Let op! Dit reglement moet aan de aanvraag (depot) voor het collectieve merk worden toegevoegd. In
dit reglement moet de houder van het merk aangeven voor welke waren (producten) en diensten het
keurmerk wordt aangevraagd. Daarnaast moet de houder aangeven wat de voorwaarden zijn om het
keurmerk te mogen voeren, hoe het toezicht daarop geregeld is en welke sancties worden opgelegd op
het moment dat een gebruiker niet (meer) aan de voorwaarden voldoet.
6

Soort merk

Woordmerken
Een woordmerk bestaat uit een letter/ letters of een cijfer/ cijfers of een combinatie van letter(s) en of
cijfer(s).
Beeldmerken
Een beeldmerk kan een zuiver beeldmerk zijn, dus een beeld zonder letters en/of cijfers, maar ook een
combinatie van een beeld met letters en/of cijfers, of een woord geschreven in een bepaalde
schrijfwijze.
7

Type merk

Binnen het soort beeldmerken kunt u aangeven dat het om een bepaald type merk gaat:
-

Klankmerk: uw beeldmerk is de grafische weergave (notenbalk) van een klank.

-

Driedimensionaal merk: uw beeldmerk is (geheel of gedeeltelijk) de driedimensionale weergave
van een vorm.

-

Kleurmerk: uw beeldmerk bestaat enkel uit één of meerdere kleuren (kleurmerk).

-

of een ander type merk dat hier niet genoemd is.

Deze vraag hoeft u alleen te beantwoorden, als uw merk behoort tot een bepaald type. In de praktijk
komt dit zeer weinig voor.
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Kleur(en)

De rubriek vult u in als uw beeldmerk kleur(en) bevat. De opsomming van de kleur(en) in woorden is
verplicht.
Heeft u bij vraag 7 aangegeven dat het om een 'kleurmerk' gaat, dan bent u verplicht om naast de
opsomming van de kleur(en) een kleurcode(s) te vermelden.
9

Het merk

Woordmerken
Als u een woordmerk wilt deponeren kunt u het merk in drukletters binnen het kader vermelden.
Beeldmerken
Als u een beeldmerk wilt deponeren, moet u een afbeelding van het merk in het kader plaatsen.
De afbeelding moet van een kwaliteit zijn die elektronische verwerking (scanning) mogelijk maakt. Het
moet een (foto)grafische afdruk zijn van professionele kwaliteit op mat papier met een rechthoekig of
vierkant formaat. Hoogte en breedte van de afbeelding - dus niet van het papier - mogen maximaal 8
centimeter en moeten minimaal 1,5 centimeter zijn.
Alle elementen van het merk moeten duidelijk leesbaar en goed te onderscheiden zijn.
Noot: het Bureau kan u vragen meer afbeeldingen van het merk in te dienen.
• Indiening per fax (i.g.v. een beeldmerk)
Als u een beeldmerkdepot per fax indient, moeten alle delen van het merk duidelijk zichtbaar zijn.
Stuurt u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken – bij voorkeur per mail, een
originele afbeelding toe met vermelding van uw depotnummer. Als de originele afbeelding afwijkt van
de per fax ingediende afbeelding zal de depotdatum worden verschoven.
• Indiening per mail (i.g.v. een beeldmerk)
Als u uw aanvraag per mail indient, stuurt u dan gelijktijdig per mail de afbeelding van uw merk mee
(bij voorkeur JPG, GIF of PNG, printformaat max. 8 X 8 cm).
10

Recht van voorrang op grond van het depot

Een recht van voorrang kan worden geclaimd als u hetzelfde merk voor (een deel van) dezelfde waren
(producten) of diensten al eerder heeft gedeponeerd buiten Caribisch Nederland.
Voorwaarde is wel dat dit eerdere depot niet ouder is dan zes maanden en dat de aanvraag is gedaan
in een land dat aangesloten is bij het Unieverdrag van Parijs betreffende de bescherming van de
industriële eigendom of bij de WHO (Wereldhandelsorganisatie).
Als u een beroep doet op het recht van voorrang moet u het land, het nummer, de rechthebbende en
de datum van het depot waarop het recht van voorrang is gebaseerd vermelden. Bovendien moet u
(een kopie van) een afschrift van het eerdere depot meesturen.
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ls de deposant van het merk in het land van oorsprong een andere dan degene die dit depot verricht,
dan moet de laatste een document overleggen waaruit zijn rechten blijken.
11

Opgave van waren (producten) en/of diensten

Als u een merk wilt registreren, moet u aangeven voor welke waren (producten) of diensten u dit merk
wilt gaan gebruiken.
Waren (producten) en diensten zijn ingedeeld volgens een internationaal gebruikte standaard die ook
wel de Nice Classificatie wordt genoemd. Deze classificatie bestaat uit 45 klassen (categorieën).
Bij dit punt moet u de klassennummers aangeven waarvoor u het depot indient en daarnaast moet u
omschrijven om welke specifieke waren (producten) en diensten binnen die klasse het gaat. Dit kunt u
op twee manieren doen:
1.

U gebruikt de standaardklassennummers en de standaardomschrijving, zoals weergegeven in
de bijlage.
Bijvoorbeeld:
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve
diensten.

2.

U gebruikt de standaardklassennummers en omschrijft uw specifieke waren (producten) en of
diensten.
Bijvoorbeeld:
Kl 35 Reclame en reclameadviezen; reclameontwerp; technische advisering bij het maken van
reclame; beheer van commerciële zaken; marktonderzoek en advisering daaromtrent; marketing
en marketingadviezen; het bedenken, vormgeven en uitvoeren van reclamecampagnes en
andere promotionele activiteiten en projecten.

Bij indeling in meer dan drie klassen betaalt u per extra klasse een extra recht.
12

Tarieven

Onze tarievenlijst vindt u op de website. Over de genoemde bedragen wordt geen BTW geheven.
Uw betaling moet op dezelfde dag als uw depotaanvraag door het Bureau zijn ontvangen. Wanneer
de betaling later wordt ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de datum van depot wordt vastgesteld op de
datum van ontvangst van uw betaling.
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Betaling

U kunt betalen door het totaalbedrag te storten op de volgende bankrekening:
402.880.05 Maduro & Curiel's bank (Bonaire) NV ten name van BBIE
Automatische incasso van een bank- of girorekening is niet mogelijk. U kunt niet betalen door middel
van een cheque of met een creditcard.
Als u beschikt over een lopende rekening bij het BBIE kunnen de verschuldigde rechten op uw verzoek
van het tegoed op deze rekening worden afgeschreven. Kruis in dat geval het vakje aan en vermeld
het (viercijferige) nummer van uw lopende rekening.
Beschikt u niet over een lopende rekening, maar wilt u wel een lopende rekening aanvragen, dan kunt
u met ons contact opnemen via trademarks@caribie.nl.
14

Bijlagen

Vermeld hier het aantal bijlagen en het soort bijlagen die u met het depotformulier meestuurt.
Als u op het formulier onverhoopt onvoldoende ruimte heeft voor het invullen van de waren
(producten)- en dienstenlijst, kunt u die gegevens ook als bijlage meesturen. Wij raden u aan om in dat
geval in rubriek 11 te verwijzen naar de bijlage.
15

Ondertekening

Hier vermeldt u de naam van de ondertekenaar van het depotformulier. Als de deposant een
organisatie is, vermeldt u ook de functie (hoedanigheid) van de ondertekenaar. Het formulier dient
ondertekend te worden en de datum van ondertekening moet worden vermeld.
Let op! Bij elektronische indiening vervalt de noodzaak van de ondertekening.
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Versturen van het formulier
Het depotformulier kunt u - bij voorkeur per mail - indienen bij:
trademarks@caribie.nl
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Postbus 90404
NL-2509 LK Den Haag
Nederland
Tel.: +31-70-349 12 22 (van 8.30 tot 17.00 Nederlandse tijd)
Fax: +31-70-347 57 08
www.caribie.nl – trademarks@caribie.nl
U ontvangt binnen enkele dagen bericht van het Bureau met een vermelding van het aan uw depot
toegekende nummer, en de datum van ontvangst van uw depot.

