
✓   Maximale bescherming van je merk door beroepsvereniging erkende merkenjuristen. 
✓   Slimme oplossingen en de beste route voor de bescherming van je merk.
✓   Helder en praktisch advies. Wij begrijpen de wensen en prioriteiten van ondernemers.
✓   Geen administratieve rompslomp. 
✓   Nooit meer een termijn vergeten, want wij beheren je merkenportfolio.
✓   Een partner die je bijstaat in conflicten, die meedenkt en aan wie je alles kunt vragen.

Onel trademarks is gespecialiseerd in merkbescherming voor ondernemers.  
We komen direct tot de kern en zijn eerlijk over de mogelijkheden en valkuilen van je 
merk. Praktisch advies in begrijpelijke taal. We hebben veel ervaring en samen maken 
we de juiste keuzes om jouw merk optimaal te beschermen.   

Meer weten?
Vraag kosteloos onze praktijkgids 
Merkenrecht op. Deze Praktische vraagbaak 
heeft al veel ondernemers wijzer gemaakt. 

Duur 12-18 maanden

Beoordeling & publicatie  van de nationale registratie

GAAT JE MERK DE GRENS OVER?
merkbescherming buitenland

www.onel.nl
onel@ONEL.NL

loud & clear, dat is onel

PLANNEN VOOR HET BUITENLAND?
 0294 417 150

jouw merk beschermd betekent DAT: 

Je exclusief en 
ongestoord gebruik kunt 

maken van je merk.

Je kunt 
optreden tegen 
inbreukmakers.

Je merk en daarmee 
je bedrijf  meer 

waard is.

Je rechtszaken 
kunt voorkomen.

DE VERSCHILLENDE REGISTRATIES
In principe is merkbescherming nationaal, dus per land, geregeld. De Benelux en de Europese registratie 
vormen een uitzondering, omdat deze gebieden één merkverdrag hebben. Daarnaast bestaat er nog het 
systeem van de Internationale registratie. 

Produceren wordt vaak gezien 
als merkgebruik. Met alleen het 
produceren kun je dus al merkinbreuk 
maken in bijv. China. Je eigen merk 
registreren in het productieland, stelt 
de productie veilig. 

weetjes voor buitenlandse activiteiten

Distributeurs hebben de neiging 
om het merk op eigen naam te 
registreren. Deels om het merk te 
beschermen maar ook zeker om 
onderhandelswaar te creëren voor 
als het contract wordt opgezegd. 
Wees ze voor!

In veel landen in de wereld 
kennen ze het Latijnse schrift 
niet. Soms moeten merken 
vertaald worden in bijv. 
Chinese of Thaise tekens. Hier 
kunnen wij mee helpen.

Je kunt voor de eerste merkaanvraag  (vaak een Benelux 
merk) gedurende 6 maanden prioiteit claimen in het 
buitenland. De bescherming van de buitenlandse aanvraag 
werkt dan terug tot moment van indiening van het Benelux merk. 
Tegen tussentijdse bezwaarlijke aanvragen kun je dan optreden. 
Weet je nog niet zeker waar het merk gaat lopen en waar je 
merkbescherming wilt? Wacht de Benelux registratie dan af.

Voordat je bescherming van je merk 
in het buitenland aanvraagt, is het 
van belang om een onderzoek te 
verrichten. We maken een inschatting 
van de risico’s en kansen van registratie 
en gebruik van een naam of logo.

grenzen over
Je hebt mogelijk al een merkregistratie in de 
Benelux maar nu wil je dat merk ook gebruiken 
in andere landen die buiten de basisregistratie 
vallen. Dan is dit het moment om te bekijken welke 
aanvullende registratie nodig is om jouw merk goed 
te beschermen.

hieronder vind je informatie over de verschillende 
registratieprocedures. Uiteraard zijn wij er voor je om 

te adviseren welke het beste aansluit op jouw plannen.
 

Duur 6-8 maanden

REGISTRATIE 
EUROPESE UNIE
Registratie in alle EU lidstaten.
Gebruik hoeft maar in een deel van de EU.
Relatief lage kosten.
Vormt een front tegen namaak die van buiten 
de EU naar binnen wordt vervoerd.

Het kan gebeuren dat één lokaal bezwaar de hele 
EU aanvraag dwarsboomt. Vaak zijn deze kwesties 
onderling op te lossen.

✓
✓
✓
✓

AANVRAAG  BEOORDELING PUBLICATIE  

Oppositietermijn (3 mnd)                 

REGISTRATIE

EU
EU

Is een bundeling van 
nationale registraties in 

één registratie. 

INT

Internationale registratie

Eén registatie en geeft 
bescherming in alle lidstaten 

van de Europese Unie.

Europese registratie

EU

Gaat via een lokale agent 
en geeft bescherming in 

dat specifieke land.

NAT

Nationale registratie

?

Duur varieert per land

Registratie in o.a.; Canada, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, 
Chili, Peru of Hong Kong. Registratie loopt via een lokale 
buitenlandse agent.

nationale 
registratie

Weigering of oppositie in een land, heeft geen nadelig 
effect voor de registratie in andere landen.

Deze aanvraag wordt door een van onze lokale agenten 
ingediend. De kosten zijn iets hoger dan de Internationale 
registratie.

✓

AANVRAAG  BEOORDELING PUBLICATIE  OPPOSITIETERMIJN REGISTRATIE

NAT
NAT

Voor deze vorm is er een basisregistratie vereist. Na 
voltooiing van de basisregistratie kan er een Internationale 
registratie aangevraagd worden en gaan de nationale 
procedures van de aangewezen landen lopen. 

Internationale 
registratie

Weigering land A heeft geen impact op rechten land B.
Prijstechnisch aantrekkelijk.
Kan voor bijv. de Europese Unie, Zwitserland, Amerika, Rusland, 
Colombia, Australie, China en Japan.

✓
✓
✓

AANVRAAG  BEOORDELING REGISTRATIE IR NATIONALE PROCEDURES DEFINITIEVE NATIONALE REGISTRATIE

INT
INT


