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TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VOOR VERNIEUWING
VAN EEN CARIBISCH NEDERLANDSE MERKINSCHRIJVING
Het Bureau herinnert u aan de vervaldatum van het merk. Zes maanden vóór de vervaldatum wordt
een vernieuwingsherinnering gestuurd.
Heeft u om welke reden dan ook geen vernieuwingsherinnering ontvangen dan kunt u daaraan geen
rechten ontlenen. Tijdige vernieuwing van uw inschrijving is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt dit
formulier gebruiken om de vernieuwing aan te vragen.
Toelichting
De toelichting bij het formulier is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier.
1

Uw referenties

Vermeld 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 verzoek tot
vernieuwing van de inschrijving is en in voorkomend geval informatie kan verstrekken.
2

Uw bankgegevens

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

Merkhouder

Wanneer de huidige gegevens van de merkhouder zoals ingevuld op het formulier niet
overeenstemmen met de gegevens zoals ingeschreven in het merkenregister, moet deze wijziging in
het register worden aangetekend. Hiervoor moet u een apart mutatieformulier indienen en de voor het
aantekenen van deze wijziging verschuldigde rechten voldoen. Het is van belang dat deze wijziging
wordt aangetekend binnen de voor vernieuwing gestelde termijn.
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4

Gemachtigde

Gemachtigden zijn externe bureaus of zelfstandige deskundigen die naast advies over
merkenbescherming, alle formaliteiten bij het Bureau voor een merkhouder afhandelen. De
gemachtigde moet een woonplaats of vestigingsadres hebben binnen het Koninkrijk der Nederlanden
(Nederland, Caribisch Nederland, Curaçao, Sint-Maarten, Aruba).
Indien de gemachtigde die het verzoek tot vernieuwing indient nog niet bij de merkinschrijving wordt
vermeld en indien u dit wenst, kunt u het daarvoor bestemde hokje aankruisen.
Als u geen beroep doet op een gemachtigde kunt u dit punt overslaan.
Aanstelling of wijziging gemachtigde
Indien u ook als gemachtigde bij het desbetreffende merk wenst te worden aangetekend dan
kunt u dat hier aangeven. Het hiervoor verschuldigde recht moet gelijktijdig worden betaald.
Een aanstelling betekent dat uw kantoor in het register wordt opgenomen. U ontvangt dan alle
correspondentie aangaande het merk.
Er is sprake van een wijziging van de gemachtigde wanneer een ander kantoor stond
ingeschreven in het register.
5

Gegevens merk

Bij het verzoek tot vernieuwing van de inschrijving kan het merk niet worden gewijzigd. In het geval uw
merk is gewijzigd, heeft u alleen de mogelijkheid een nieuw depot aan te vragen.
6

Vernieuwing voor een deel van de waren of diensten

Het is mogelijk om de inschrijving van uw merk voor slechts een gedeelte van de waren en/of diensten
te vernieuwen. In dit geval vermeldt u die waren en/of diensten die u in het register wilt handhaven.
Uitbreiding van de lijst van waren en diensten is niet mogelijk. Let ook bij een beperking op dat de lijst
van waren en diensten binnen de oorspronkelijke inschrijving blijft.
7

Tarieven

Onze tarievenlijst vindt u hier www.caribie.nl. Over de genoemde bedragen wordt geen BTW geheven.
Het BBIE verstuurt geen facturen.
Let op! In geval u uw verzoek tot vernieuwing binnen het halfjaar na de vervaldatum van de
inschrijving indient, wordt bovenop de kosten voor deze vernieuwing een extra recht in
rekening gebracht (zie tarievenlijst). Een verzoek ontvangen na deze termijn van zes maanden
na de vervaldatum wordt niet meer in behandeling genomen.
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8

Betaling

U kunt betalen door het totaalbedrag te storten op de volgende bankrekening:
402.880.05 Maduro & Curiel’s bank (Bonaire) N.V. ten name van BBIE.
SWIFT (BIC) Code MCBKBQBN
Automatische incasso van een bankrekening 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 dit 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 contact met ons opnemen via trademarks@caribie.nl.
9

Bijlagen

Vermeld hier in voorkomend geval het aantal bijlagen die u met het formulier meestuurt. Voorzie alle
bijlagen van het inschrijvingsnummer.
10

Ondertekening

Vergeet niet naam en handtekening in te vullen.
Let op! Bij elektronische indiening vervalt de handtekening.
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Versturen van het formulier
Het vernieuwingsformulier 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 uur Nederlandse tijd)
Fax: +31-70-347 57 08
www.caribie.nl - trademarks@caribie.nl
U ontvangt binnen enkele dagen bericht van het Bureau met vermelding van de datum van ontvangst
van uw verzoek tot vernieuwing.
Het verzoek tot vernieuwing en de betaling van de verschuldigde rechten moeten zijn verricht binnen
een termijn van 6 maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur van de
inschrijving. Vernieuwing kan echter ook nog worden verzocht binnen een termijn van 6 maanden na
het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, mits gelijktijdig het daarvoor geldende extra
recht wordt betaald (zie tarievenlijst).

