MERKONDERZOEK
Een merkonderzoek wordt vaak gezien als een overbodige kostenpost. Waarom een kostbaar
onderzoek doen als je op Internet zelf op een merknaam kunt zoeken? Het antwoord is eenvoudig.
Op Internet vind je maar een fractie van wat een merkonderzoek kan opleveren. Niet alleen
identieke merken kunnen een probleem vormen, ook overeenstemmende merken. Dit geldt
bovendien niet alleen voor overeenstemming in visueel opzicht, maar ook klankmatig gezien.
Een degelijk merkonderzoek voorkomt dat investeringen als drukwerk, spuitwerk van auto’s,
reclamematerialen enz. voor niets blijken te zijn omdat de gekozen merknaam al blijkt te bestaan.
In verhouding hiermee zijn de kosten van een merkonderzoek eigenlijk minimaal.
Voordat u met een nieuw merk of een nieuwe handelsnaam op de markt komt is het daarom van
belang om te weten of de benaming wel beschikbaar is. Om niet achteraf voor onaangename
verrassingen te komen, adviseert JMTC voorafgaand aan deponering een merkenscan of een
merkonderzoek en eventueel ook via de Kamer Van Koophandel een handelsnaamonderzoek te
verrichten. Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk

IDENTIEK ONDERZOEK

Er wordt gezocht op identieke woordmerken. Één letter verschil
kan betekenen dat een belangrijk merk niet wordt gevonden. Dit
onderzoek is geschikt als een eerste selectie onderzoek, maar
onvoldoende diepgaand om een definitief oordeel aan te verbinden.
Een Identiek onderzoek is alleen mogelijk voor woordmerken

GELIJKENISONDERZOEK

Bij een volledig onderzoek (woord- of beeldmerk) wordt er gezocht
op merken die in visueel of klankmatig opzicht overeenstemmend
zijn. Het rapport van het onderzoek bevat indien gewenst een
volledig advies over registreerbaarheid en beschikbaarheid.

HANDELSNAAMCHECK
(Via KvK)

Er wordt een onderzoek ingesteld naar alle handelsnamen die zijn
ingeschreven via de Kamers Van Koophandel. Het rapport van de
Kamer van Koophandel bevat veelal een advies over de
beschikbaarheid van de nieuwe naam.

Per extra klasse

TARIEVEN
Benelux Identieke woordmerkscan *

Gratis *

Gratis *

Europese Unie Identieke woordmerkscan *

Gratis *

Gratis *

Benelux Merkgelijkenisonderzoek:
- Woordmerkonderzoek

- 1 tot 3 klassen

€ 475,-

€ 110,-

- Beeldmerkonderzoek

- 1 tot 3 klassen

€ 475,-

€ 110,-

* In te stellen via onze website www.jmtc.nl
JMTC Merkenbureau
Slotlaan 379
3701 GZ Zeist
Tel 030 69 33 877
Fax 030 69 25 668
Mail info@jmtc.nl
KvK Utrecht 30203429

