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TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT
WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH
NEDERLANDS MERKENREGISTER
Opmerkingen vooraf:
Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u de gegevens opnemen in een bijlage.
Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het formulier naar deze bijlage.
Het aantekenen van wijzigingen in het merkenregister moet altijd gebeuren op basis van stukken
waaruit deze wijziging blijkt. Deze stukken moeten worden meegestuurd bij uw verzoek tot aantekening
van een wijziging. Bij de verschillende punten van de toelichting staat vermeld welke stukken voor welk
type wijziging vereist zijn.
De door u meegezonden bewijsstukken zijn openbaar. Een ieder kan kopieën van deze stukken
vragen aan het Bureau.
Toelichting
De toelichting bij het formulier 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 wijzigingsverzoek
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

Verzoeker

Vermeld hier naam en adres van de verzoeker van de wijziging.
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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.
5

Merk(en) waarop de wijziging betrekking heeft

Vermeld hier het (de) inschrijvingsnummer(s) van het (de) merk(en) waarop de wijziging betrekking
heeft.
6

Wijzigingen

Geef door aankruisen van het betreffende vakje aan welke wijziging er moet worden aangetekend. De
volgende wijzigingen kunnen worden aangetekend:
A

Overdracht of overgang

Bijvoorbeeld: U heeft uw merk verkocht of een merk gekocht. Geef aan of het een gehele of
gedeeltelijke overdracht betreft.
Vermeld de naams- en adresgegevens van de verkrijger(s) van het (de) merk(en).
Vermeld eveneens bij een gedeeltelijke overdracht de waren en/of diensten die worden overgedragen.
Bij het verzoek dient een door overdrager en verkrijger getekende akte, waaruit de overgang van het
(de) merk(en) blijkt, te worden overgelegd. Er kan worden volstaan met een uittreksel van de eigenlijke
akte door beide partijen ondertekend.
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B

Naams- en/of adreswijziging van de merk- of licentiehouder

Geef door het aankruisen van de juiste vakjes aan welk type wijziging (naams- of adreswijziging) het
betreft. Geef ook aan van wie de gegevens zijn gewijzigd (merk- of licentiehouder).
Let op: Het is mogelijk zowel een naams- als adreswijziging middels één verzoek aan te laten tekenen.
Kruis in voorkomend geval beide mogelijkheden aan.
Vermeld vervolgens de relevante gegevens.
In het geval van een naamswijziging van de merkhouder of de licentiehouder, moet de nieuwe naam
alsmede de rechtsvorm worden vermeld.
U dient een bewijsstuk (b.v. uittreksel uit het handelsregister waaruit de naamswijziging blijkt) over te
leggen.
In het geval van een adreswijziging dient het nieuwe volledige adres te worden aangegeven. Vermeld
altijd het straatadres.
C

Licentie, pand, beslag

Geef door het aankruisen van de juiste vakjes aan welk type recht er op het (de) merk(en) is gevestigd.
Vermeld vervolgens de naams- en adresgegevens van degene die beslag heeft gelegd of een pand- of
licentierecht heeft verkregen op het (de) merk(en).
Let op: Als het een natuurlijk persoon betreft, vermeld dan de achternaam en de eerste voornaam
voluit; als het een bedrijf of organisatie is, vermeld dan ook de rechtsvorm.
Bij het verzoek dient een stuk te worden overgelegd waaruit het gevestigde recht op het (de) merk(en)
blijkt. Er kan worden volstaan met een uittreksel van de eigenlijke akte. Ook een dergelijk uittreksel
dient een door beide partijen getekend stuk te zijn.
Indien het verzoek betrekking heeft op een doorhaling van een licentie, pand of beslag moeten de
gegevens van de houder van het door te halen recht (zoals deze in het register staan) worden vermeld.
Let op:
De doorhaling van een licentie kan alleen verzocht worden door de merk- en licentiehouder
gezamenlijk.
Opheffing van een beslag kan alleen worden verzocht door beslaglegger.
Voor opheffing van een pandrecht is minimaal het verzoek van pandhouder vereist.

BBIE
Postbus 90404
2509 LK Den Haag
Nederland
T + 31 70 349 12 22
F + 31 70 347 57 08
trademarks@caribie.nl
www.caribie.nl

D

Beperking van de lijst van waren en/of diensten

Vermeld de waren en/of diensten die geschrapt dienen te worden.
Een volmacht moet overgelegd worden indien een gemachtigde het verzoek indient.
Let op: als er op het (de) merk(en) een beslag, pandrecht of licentie is aangetekend dient u tevens een
verklaring over te leggen waaruit blijkt dat de beslaglegger, pand- of licentiehouder toestemming heeft
verleend.
E

Aanstelling of wijziging gemachtigde

Indien u als gemachtigde bij de desbetreffende merken wenst te worden aangetekend kunt u het
daarvoor bestemde vakje aankruisen.
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.
F

Wijzigingen van de naam en/of adres van de gemachtigde

Geef door het aankruisen van de juiste vakjes aan welk type wijziging (naams- of adreswijziging of
eventueel allebei) de gegevens van de aangetekende gemachtigde hebben ondergaan.
Vermeld vervolgens de relevante gegevens.
In het geval van een naamswijziging moeten de nieuwe naam, alsmede de rechtsvorm, worden
vermeld. U dient een bewijsstuk (b.v. uittreksel uit het handelsregister waaruit de naamswijziging blijkt)
van de wijziging over te leggen.
In het geval van een adreswijziging dient het nieuwe volledige adres te worden aangegeven.
G

Doorhaling van de inschrijving(en)

Geef door het aankruisen van het juiste vakje aan welk type doorhaling het betreft.
Een volmacht moet overgelegd worden indien een gemachtigde het verzoek indient.
Bij een gerechtelijke doorhaling dient te worden overgelegd een exploot van de deurwaarder tezamen
met een kopie van de uitspraak van de rechter waaruit de beslissing blijkt.
Let op: Indien er op het (de) merk(en) een beslag of een pand- of licentierecht is aangetekend kan de
doorhaling enkel gebeuren indien beslaglegger, dan wel pand- of licentiehouder, hiervoor toestemming
hebben verleend.
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H

Wijziging van het reglement op het gebruik en toezicht van een collectief merk

Dit punt is alleen van toepassing op collectieve merken. Indien het reglement op het gebruik en
toezicht wijzigt, dient het nieuwe reglement in het register te worden opgenomen. Voeg het nieuwe
reglement bij.
7

Tarieven

Onze tarievenlijst vindt u hier www.caribie.nl. Over de genoemde bedragen wordt geen BTW geheven.
Het BBIE verstuurt geen facturen.
8

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
SWIFT (BIC) Code MCBKBQBN
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.
9

Ondertekening

Vergeet niet naam en handtekening in te vullen.
Let op! Bij elektronische indiening vervalt de handtekening.
10

Bijlagen

Vermeld hier het aantal bijlagen en het soort bijlagen die u met het formulier meestuurt.
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Versturen van het formulier
Het formulier met bijbehorende bewijsstukken 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

