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TOELICHTING OP DE DEPOTPROCEDURE
Aanvragen merkregistratie
Om een merkregistratie aan te vragen vult u het depotformulier in.
Waar moet uw depot aan voldoen?
Minimaal moeten de volgende punten op het formulier worden ingevuld (de minimale eisen):
1

Naam en adres van de deposant

2

Het merk (als het een collectief merk is, stuurt u ook een reglement mee)

3

De omschrijving van de waren (producten) en diensten

Daarnaast moet direct de betaling van de basisrechten op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Het
moment van ontvangst van de betaling is bepalend voor de vaststelling van de depotdatum
(=beschermingsdatum).
Ontvangst van uw depotformulier
Bij ontvangst van uw depot kent het bureau de datum en de tijd van ontvangst toe. Hiervan ontvangt u
een bevestiging. De door u op het formulier vermelde gegevens worden verwerkt in ons systeem.
Nadat de gegevens zijn verwerkt en uw betaling is ontvangen, wordt uw dossier in behandeling
genomen.
Controle ingevulde gegevens
Gecontroleerd wordt of uw depot voldoet aan de minimale eisen, een depotdatum wordt toegekend.
Vervolgens worden de opgegeven indeling van waren (producten) en diensten gecontroleerd.
De indeling moet voldoen aan de eisen die zijn opgesteld in de internationale classificatie van Nice.
Publicatie inschrijving
Als u aan alle formaliteiten voldaan heeft, dan wordt het merk ingeschreven. Uw registratie wordt
gepubliceerd. U ontvangt een inschrijvingsbewijs.
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Informatie bij het deponeren
Voor informatie over de verschillende aspecten van het registreren van merken kunt u contact
opnemen via
trademarks@caribie.nl.
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Als u gespecialiseerd advies wilt over hoe u uw merk het beste kunt beschermen moet u contact
opnemen met een merkengemachtigde of een in intellectuele eigendom gespecialiseerde advocaat.
Een merkengemachtigde is gespecialiseerd in intellectuele eigendom. Hij is een professionele adviseur
voor uw merkzaken en hij draagt zorg voor alle formaliteiten met betrekking tot de inschrijving van uw
merk.

