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Vriesendorp & Gaade biedt bewakingsdiensten 

aan waarmee u op de hoogte blijft van relevante 

inschrijvingen, registraties en/of rechten van de 

derden. 

Waarom een bewaking / onderzoek? 

Met betrekking tot sommige Intellectuele Eigendomsrechten, 

zoals octrooien, merken en modellen, zijn verschillende 

databanken beschikbaar met informatie over de inhoud en/of 

de actuele stand met betrekking tot de geldigheid van deze 

rechten.  

Een onderzoek in deze databanken kan antwoorden 

verschaffen op, voor de bedrijfsvoering relevante vragen 

zoals: 

- Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen een 

bepaald vakgebied? 
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- Welke Intellectuele Eigendomsrechten heeft de 

concurrent? Wat heeft hij recent ingediend? 

- Wat is de stand der techniek voor een bepaald 

onderwerp? Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn 

voorafgaand aan een onderzoeks- of 

ontwikkelingsproject zodat het “wiel” niet opnieuw 

wordt uitgevonden. 

- Wat is de stand der techniek voor uw uitvinding? Is 

uw uitvinding octrooieerbaar in het licht van de 

gevonden stand der techniek? 

Regelmatig wordt beroep op ons gedaan voor een onderzoek 

in databanken om te proberen een antwoord te vinden voor 

één of meer van de bovengenoemde vragen. 

Octrooibewaking 

Klasse bewaking 

Bij een klasse bewaking wordt maandelijks een onderzoek 

uitgevoerd in een databank volgens een met de klant 

overeengekomen zoekopdracht voor een overzicht van alle 

binnen die maand gepubliceerde octrooiteksten. In de 

zoekopdracht kan bijvoorbeeld geselecteerd worden 

octrooipublicaties binnen een bepaald technisch vakgebied, 

met één of meer specifieke trefwoorden, in één of meer door 

de klant geselecteerde landen en/of van één of meer door de 

klant geselecteerde potentiële concurrenten. De gevonden 

publicaties worden verzameld op een CD die naar de klant 

gestuurd wordt, en geven een overzicht van recente 

ontwikkelingen binnen een bepaald vakgebied en/of van een 

bepaalde concurrent. 

Nummer bewaking 

Dit betreft het bewaken van de voortgang van, met name een 

Europese Octrooi-aanvrage van een potentiële concurrent die 

betrekking heeft op een voor de klant relevant onderwerp 

en/of die na octrooiverlening mogelijk problemen kan 

opleveren voor de vrije bedrijfsvoering van de klant. Hierbij 

wordt per kwartaal een onderzoek uitgevoerd in de 
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betreffende octrooiregisters en wordt de voorgang van de 

verleningsprocedure aan de klant gemeld, indien nodig 

voorzien van een advies aan de klant. Met name kan na 

verlening van een Europees octrooi binnen negen maanden 

oppositie gevoerd worden tegen de verlening van het octrooi. 

Als de oppositie slaagt kan het octrooi geheel of gedeeltelijk 

afgewezen worden. 

 

Literatuur recherche 

Dit betreft veelal een verzoek naar een onderzoek naar de 

stand der techniek voor een specifieke uitvinding van de 

klant of concurrent. Vaak kan uit een dergelijk onderzoek een 

advies volgen over de nieuwheid/inventiviteit van de 

uitvinding, en dus over de kansen op een geldig octrooi voor 

de uitvinding van de klant of over de kansen op een 

nietigheidsprocedure tegen een octrooi van een concurrent. 

 

Merkbewaking 

Na registratie van uw merk is het belangrijk om uw merk te 

laten bewaken. Door het permanent laten bewaken in de voor 

u van belang zijnde jurisdicties wordt u tijdig op de hoogte 

gebracht van nieuwe aanvragen/inschrijvingen van mogelijk 

conflicterende merken verricht door derden. 

Advies 

Onze specialisten kunnen u adviseren of het zinvol is om op 

te treden tegen overeenstemmende merken en wat de 

mogelijkheden daartoe zijn. Onze advocaten kunnen 

eventueel een gerechtelijke procedure voor u voeren om aan 

de inbreuk op uw merkrechten een einde te maken en het 

conflicterende merk uit het register te weren. 

 

Belang van merkbewaking 

Niet tijdig optreden tegen inbreuk kan er toe leiden dat u uw 

merkrechten kwijt raakt. Merkbewaking is dus van groot 

belang. 
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Nadere informatie over de mogelijkheden en kosten hiervan 

zijn op aanvraag beschikbaar. 

 

Douanebewaking 

Naast merk- en octrooibewaking verzorgen wij ook specifieke 

bewaking door de douane autoriteiten aan alle EU 

buitengrenzen. Rechthebbenden op IE-rechten zoals een 

octrooi-, merk- of modelrecht kunnen de douane verzoeken 

uit te kijken naar een partij die inbreuk maakt op het  recht. 

Ook zonder verzoek van een rechthebbende worden 

regelmatig controles uitgevoerd door de douane autoriteiten. 

Anti Piraterij Verordening 

De bevoegdheden en mogelijkheden die de douane heeft om 

een IE-rechthebbende te helpen bij het opsporen van inbreuk 

zijn vastgelegd in de Europese Anti Piraterij Verordening. 

De specialisten van Vriesendorp & Gaade treden regelmatig op 

voor rechthebbenden in acties tegen illegale invoer, na 

daarvan in kennis te zijn gesteld door de douane. 

Wilt u meer weten over de bewaking van uw eigendommen 

bij de grens en hoe wij u kunnen helpen in geval van 

vermoedelijke inbreuk, neem dan contact met ons op 


