Optimale
bescherming en
beheer van uw
intellectuele
eigendom
U heeft software ontwikkeld, een nieuw design ontworpen of een
originele naam bedacht voor een nieuw product en u wilt dit in de
markt zetten. Weet u wat u moet doen om de software, het design en
de naam optimaal te beschermen?
‘Kroonjuwelen’ binnen uw onderneming
Immateriële activa, zoals intellectuele eigendomsrechten en data, omvatten ruim 80% van de waarde
van veel bedrijven. Een technische uitvinding,
ontwikkelde software, een originele merknaam, of het
design van het product: een optimale bescherming
van de hiermee verband houdende rechten en het
doorlopend beheer daarvan is essentieel.
Deze intellectuele eigendomsrechten, zoals merk- en
handelsnaamrechten, auteursrechten, modelrechten,
databankrechten, octrooirechten en kwekersrechten,
maar daarnaast ook rechten ten aanzien van know
how, zijn veelal de ‘kroonjuwelen’ van een
onderneming. Innovatie, kennis en creativiteit dienen
dan ook optimaal te worden beschermd en het is
noodzakelijk dat u zich goed laat adviseren over de ins
en outs van het intellectueel eigendomsrecht.

Beheer van uw IE-portefeuille: van
strategie tot optimale bescherming
Wij adviseren en procederen op het gebied van IE in
tal van sectoren: van de technologie- en
gezondheidssector tot de retail- en mobiliteitssector.
Daarnaast hebben we een eigen, inhouse merken- en
modellenpraktijk waarmee we uw IE portefeuille van A
tot Z kunnen beheren en waarborgen. Kortom, een
one stop shop voor al uw IE-gerelateerde
vraagstukken, van strategie tot optimale bescherming!
Van advies tot aanvraag tot (internationale)
registratie, van strategie en beheer tot optimale
bescherming en handhaving van uw IE-portefeuille.
Middels ons internationale netwerk kunnen wij u
bovendien waar ook ter wereld van dienst zijn, terwijl
u slechts één aanspreekpunt heeft. Deze full service
onderscheidt ons van merkenbureaus en de meer
traditionele advocatenkantoren.

Wat kunnen we (onder meer) voor u
betekenen?
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Inzicht in uw IE en IE-strategie.
Inventarisatie en identificatie van IE-rechten.
Registratie, vernieuwing en beheer van IErechten.
Het opstellen van IE-gerelateerde
overeenkomsten, zoals overdrachts- of
licentieovereenkomsten, alsook R&D-,
distributie- en franchiseovereenkomsten.
Het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s).
Advies op het gebied van knowhow
bescherming.
Advies op het gebied van IE-strategie,
-waardering en –optimalisatie.
Advies en bijstand bij oppositie- en
inbreukprocedures in IE-kwesties.
Advies en bijstand bij domeinnaamgeschillen,
waaronder UDRP procedures.
Het verzorgen van onderzoeken naar IErechten (wereldwijd).
Bewakingsservice voor diverse IE-rechten,
waaronder merken, domeinnamen en
algemene web search.
Advisering (zowel juridisch als fiscaal) omtrent
OECD compliance (actions 8 en 13).

Door ons globale netwerk en strategische alliantie met
EY kunnen wij u waar ook ter wereld van dienst zijn en
kunnen uw intellectuele eigendomsrechten tevens
vanuit fiscaal oogpunt worden geoptimaliseerd. Wij
bieden duidelijke en pragmatische oplossingen die
aansluiten op uw organisatie en bedrijfsvoering.

Meer informatie
Neem contact met ons op of kijk op: www.hvglaw.nl/IE
►

Saskia Vermeer-de Jongh
Advocaat
T: +31(0)88-407 01 03
@: saskia.de.jongh@hvglaw.nl

►

Eline Heijboer
Merken- en modellengemachtigde
T: +31(0)88-407 32 04
@: eline.heijboer@hvglaw.nl
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Waarom HVG
De praktijkgroep IE & ICT van HVG bestaat uit een
deskundig team van advocaten en een merken- en
modellengemachtigde, allen gespecialiseerd op het
gebied van intellectuele eigendom (IE).
Binnen HVG wordt bovendien gewerkt vanuit
multidisciplinair samengestelde teams van
specialisten. Naast expertise op het gebied van IE,
houden wij ons ook bezig met (onder meer) open data
en big data technologie en toepassingen, alsook
vraagstukken op het gebied van ICT, e-commerce en
privacy.

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (HVG) is een
toonaangevend advocaten- en notarissenkantoor met hoogwaardige
juridische dienstverlening. Onze advocaten en (kandidaat-) notarissen
zijn actief op alle rechtsgebieden die voor ondernemingen relevant zijn.
Met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam,
Utrecht, Brussel en New York zijn wij in staat u passende oplossingen te
bieden voor al uw juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG een
strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.
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