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Een depot kan worden ingediend in de officiële talen van het BBIE, het Nederlands of het Frans. Daarnaast is het
mogelijk om een depot in het Engels te verrichten. Het BBIE zal voor het contact met u gedurende de gehele
inschrijvingsprocedure de taal gebruiken waarin u het depot hebt verricht. Voor eventuele gerechtelijke procedures zijn
de taalregels van de betreffende rechterlijke instantie van toepassing.
Wat is een tekening of een model?
De definitie van een tekening of model is opgenomen in artikel 3.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom:
1

Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft.

2

Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.

3

Het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de
vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.

4

Onder voortbrengsel wordt verstaan elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip
van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd,
verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen. Computerprogramma's worden niet als
voortbrengsel aangemerkt.

Om de leesbaarheid te bevorderen wordt in deze toelichting kortweg van “model” gesproken in plaats van “tekening of
model”.

Toelichting

1

Referentie, telefoonnummer, e-mail adres en rekeningnummer
Referentie: Vermeld hier uw eigen referentie- of dossiernummer. Het Bureau neemt de referentie die u aangeeft over en
gebruikt deze in eventuele correspondentie met u.
Uw (post)bankrekeningnummer vragen wij, omdat wij deze gegevens nodig hebben bij eventuele restitutie.

2

Enkelvoudig of meervoudig depot
Enkelvoudig depot (formulier A bij een papieren depot)
U kunt gebruik maken van een enkelvoudig depot indien u een enkel voortbrengsel wilt deponeren. Het voortbrengsel mag bestaan uit meerdere afzonderlijke bestanddelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Daarnaast moeten de bestanddelen in de handel een afzonderlijke verkoopeenheid vormen.
Voorbeelden van een enkelvoudig model:
•
•
•
•

Een staande lamp
Een parfumfles met verstuiver
Een spel met de verschillende onderdelen
Een keukenapparaat met toebehoren

Meervoudig depot (formulier A + B bij een papieren depot)
In een meervoudig depot kunt u tot 50 voortbrengsels deponeren. Deze voortbrengsels hoeven onderling geen
enkel verband te hebben. Zij kunnen tot afzonderlijke productengroepen horen. Het voordeel van een meervoudig depot is dat de rechten die u betaalt degressief zijn.
Benelux-depot van een tekening of model
Toelichting bij formulier
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Een auto, een bromfiets en een trekker (3 modellen)
Een zitbank en een vaas (2 modellen)
Een tas, een t-shirt en een portefeuille (3 modellen)

Deposant
Vermeld hier de rechthebbende op het gedeponeerde model.
Een deposant kan óf een natuurlijk persoon óf een rechtspersoon zijn. Als de deposant een natuurlijk persoon is, vermeld
dan de achternaam en de volledige eerste voornaam. Is de deposant een rechtspersoon, dan moet u naast diens naam
de rechtsvorm vermelden. Gebruik hiervoor de gegevens van uw inschrijving bij het handelsregister. Inschrijving ten
name van een eenmanszaak of een vennootschap in oprichting is niet mogelijk.
Vermeld bij het adres het straatadres van deposant. Eventuele correspondentie van het Bureau kan, indien gewenst, aan
een postbus worden verzonden. In het register worden echter straatadressen opgenomen.

4

Gemachtigde
Dit punt is bestemd om te worden gebruikt door een gemachtigde. Indien u geen gebruik maakt van een gemachtigde kan
dit punt worden overgeslagen.
Een gemachtigde is een extern bureau of een zelfstandig deskundige. Zij adviseren over modelbescherming en kunnen
alle formaliteiten voor de deposant afhandelen. Meer informatie over de diensten van een gemachtigde en een lijst van
adressen is te vinden op de website van de beroepsvereniging van gemachtigden en in intellectuele eigendom
gespecialiseerde advocaten in de Benelux, de “BMM” (www.bmm.nl, www.bmm.be, www.bmm.lu).
Een gemachtigde moet zijn zetel of woonplaats in de EU of EER hebben.

5

Correspondentieadres
Indien een deposant geen gemachtigde heeft aangewezen en geen woonplaats of zetel binnen de EU of EER heeft, moet
een correspondentieadres worden opgeven dat wel in dit gebied ligt.

6

Voortbrengsel
Noteer hier de gebruikelijke benaming van het voortbrengsel. Bijvoorbeeld: brilmontuur, horloge, telefoon, piano, kast …

7

Kleuren
Deze rubriek hoeft u alleen in te vullen wanneer de afbeelding(en) (zie punt 16) in kleur is (zijn).
Het benoemen van de kleur(en) in woorden is verplicht. Daarnaast is het mogelijk om, naast de omschrijving in woorden
van de kleur(en), kleurcode(s) te vermelden. Het vermelden hiervan is geen verplichting.
Uiteraard worden modellen die in kleur zijn gedeponeerd ook in kleur door het Bureau gepubliceerd.
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Beschrijving kenmerkende eigenschappen
Facultatieve beschrijving.
Indien de wezenlijke kenmerken van het voortbrengsel niet voldoende uit de afbeeldingen blijken, kunt u hier een aanvullende beschrijving geven. De beschrijving (maximaal 150 woorden) dient uitsluitend betrekking te hebben op het nieuwe
uiterlijk van het voortbrengsel.
Uitgesloten zijn: andere afgeleide vormen van uitvoering, handleidingen, kleurenbeschrijvingen, technische details met
betrekking tot de werking, spelregels of een gebruiksaanwijzing van het voortbrengsel.
Belangrijk: Indien u onder punt 8 iets opgeeft, moet u per model een extra recht betalen.

9

Ontwerper
Facultatieve vermelding.
In deze rubriek kan de naam en voornaam van de werkelijke ontwerper (natuurlijke persoon) worden aangegeven.

10

Recht van voorrang
Facultatieve vermelding.
Een recht van voorrang kan worden geclaimd als u hetzelfde model al eerder heeft gedeponeerd in een land buiten de
Benelux. Voorwaarde is wel dat dit eerdere depot niet ouder is dan zes maanden en dat het werd verricht in een land dat
aangesloten is bij het Unieverdrag van Parijs betreffende de bescherming van de industriële eigendom of bij de Wereldhandelsorganisatie.
Als u een beroep doet op het recht van voorrang moet u het land, het nummer, de rechthebbende en de datum van het
depot waarop het recht van voorrang is gebaseerd vermelden. Bovendien moet u (een kopie van) een afschrift van het
eerdere depot meesturen.
Als de deposant van het model in het land van oorsprong een andere is dan degene die het Benelux-depot verricht, moet
de laatste een document (een kopie) overleggen waaruit zijn rechten blijken.

11

Opschorting van de publicatie
Kruis aan wat van toepassing is.
U kunt voor een periode van maximaal een jaar uitstel van publicatie aanvragen. Deze periode geldt vanaf de depotdatum
of de datum van voorrang. Bij een meervoudig depot betreft het uitstel alle modellen.
Belangrijk: Het recht voor opschorting (uitstel) en het recht voor publicatie moeten op het tijdstip van depot of binnen
een maand daarna zijn ontvangen.
De deposant kan voor afloop van de termijn van opschorting aan het Bureau mededelen dat hij afziet van publicatie. In
geval van een meervoudig depot kunnen de nummers opgegeven worden waarvoor geen publicatie is gewenst. De
modellen waarvoor geen publicatie plaatsvindt komen te vervallen. De opschorting van publicatie kan overigens, op verzoek van de deposant, op elk moment worden opgeheven.

12

Rechten
In deze tabel kunt u de hoogte van het bedrag van de verschuldigde rechten berekenen. De tarieven staan vermeld in het
overzicht 'rechten en vergoedingen' dat als bijlage bij deze toelichting is gevoegd. Over de rechten en vergoedingen
wordt geen BTW geheven.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Toelichting bij formulier
Een depot van een tekening of model kan
online worden ingediend via onze website
(www.boip.int). Hiervoor dient u eerst een
account aan te maken.

A

Benelux-depot van een
tekening of model
Blad 4 van 6

Uw betaling dient binnen een maand na de datum van ontvangst van het depot door het Bureau te zijn ontvangen. Wanneer de betaling van de basisrechten niet binnen deze termijn wordt ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de datum van
depot wordt vastgesteld op de datum van ontvangst van uw betaling. Een spoedige betaling van de verschuldigde rechten
is overigens in uw eigen belang. Een snelle betaling bespoedigt de afhandeling van uw depot; totdat de betaling ontvangen is wordt het depot niet in behandeling genomen.
Betaling kan door storting of overschrijving op de volgende bankrekeningen:
in Nederland
- bankrekening IBAN: NL68ABNA0240036700 BIC:ABNANL2A (ABN AMRO)
in België
- bankrekening IBAN: BE24 0014 3183 0538 BIC: GEBA BEBB (BNP Paribas Fortis)
in Luxemburg
- bankrekening IBAN: LU50 0030 0556 7430 0000 BIC: BGLL LULL(BGL BNP Paribas)

Let op: Automatische incasso van een (post)bankrekening is niet mogelijk.
13

Verzoek tot afboeking lopende rekening
Indien u beschikt over een lopende rekening bij het Bureau 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 (vier-cijferige) nummer
van uw lopende rekening.

14

Bijlagen
Hier dienen het aantal en de aard van de bijlagen te worden vermeld.
Vergeet niet op elke bijlage uw referentie (zie punt 1) te vermelden.

15

Ondertekening
Het formulier “A” en in geval van een meervoudig depot per model een formulier ”B” moet worden ondertekend, met vermelding van de naam van de ondertekenaar. Indien het depot namens een rechtspersoon wordt ondertekend moet tevens
de functie van de ondertekenaar worden aangeven.

16

Afbeeldingen
Onder punt 16 van de formulieren “A” en “B” is een blad opgenomen met een rechthoekig oppervlak van 16 x 24 cm. Binnen dit oppervlak moet(en) de afbeelding(en) van het voortbrengsel geplakt worden. De eerste afbeelding dient in de linker bovenhoek van het rechtshoekige oppervlak (vanaf de pijl) te worden geplakt. Elke afbeelding mag slechts één
aanzicht bevatten.
Belangrijk: Gebruik afbeeldingen van goede kwaliteit. De kwaliteit van uw afbeeldingen bepaalt die van de publicatie in
het Benelux-Modellenregister. De afbeelding van het model dient op een neutrale achtergrond te zijn weergegeven.
Afbeeldingen moeten rechthoekig zijn met een afmeting van minimaal 4 x 4 cm en maximaal 16 x 24 cm. Minimaal één
afbeelding hoort het voortbrengsel in zijn totaliteit te tonen. Indien u foto’s gebruikt, dienen deze op mat papier te zijn
afgedrukt. Indien u lijntekeningen gebruikt, moeten dit duidelijke reprografische afdrukken zijn.
Van elke afbeelding moeten drie exemplaren worden ingediend, waarvan er één op het formulier moet worden geplakt in
de positie waarin publicatie gewenst is. Om de elektronische verwerking (scanning) te vergemakkelijken verzoeken wij u
de afbeeldingen niet te dicht tegen elkaar en tegen de randen van het kader op het formulier te plakken, zodat rondom
elke afbeelding enige ruimte openblijft.
Het Bureau aanvaardt tevens afbeeldingen van het voortbrengsel onder verschillende gezichtshoeken, detailafbeeldingen
en doorsneden. Aanwijzingen zoals “bovenaanzicht” of “perspectiefaanzicht” mogen hierin voorkomen. Toelichtende teksten, legenda of technische maatcijfers worden niet aanvaard.
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Indien de ruimte op pagina 4 van formulier “A” en pagina 2 van formulier ”B” niet toereikend is om uw afbeeldingen op te
plakken, dan kunt u deze pagina’s kopiëren. Het formulier kan tevens vanaf de internet-site van de Benelux-Bureau voor
de Intellectuele Eigendom (www.boip.int) worden uitgeprint.

Belangrijke opmerkingen

Depotformulieren A en B
Voor een enkelvoudig depot gebruikt u het formulier A: Benelux-depot van een tekening of model.
Voor een meervoudig depot gebruikt u het formulier A voor het eerste model en formulier B voor elk volgend
model (maximaal 50).
Inhoud van het depot
Uw depot moet aan een aantal minimale eisen voldoen:
•
•
•
•
•

Naam en adres van de deposant
Gebruikelijke benaming van het voortbrengsel
Duidelijke afbeeldingen van het model
Handtekening van de deposant of gemachtigde
De betaling van de verschuldigde rechten dient binnen een maand na de ontvangstdatum van het depot door het
Bureau te zijn ontvangen

Controleer altijd na het invullen van het formulier of uw depot aan deze eisen voldoet. Hiermee wint u veel tijd tijdens de
procedure van het Bureau. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Bureau.

Depot in zwart-wit of in kleur?

Zwart-wit
Indien de kleuren geen deel uitmaken van het voortbrengsel. U dient afbeeldingen in zwart/wit te verstrekken.
Het Bureau publiceert het model in zwart-wit.
Kleur
Indien de kleuren deel uitmaken van het nieuwe uiterlijk van het voortbrengsel. U dient de afbeeldingen in kleur
te verstrekken.
Het Bureau publiceert het model in kleur.
Bij punt 7 van uw aanvraag niet vergeten de kleur(en) met name te noemen.
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Adressen

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Postbus 90404
NL-2509 LK Den Haag
Nederland
Tel.: +31-70-349 11 11
Bezoekadres:
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
Open op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Intellectuele Eigendom
North Gate III
Koning Albert II-laan, 16
B-1000 Brussel
België
Tel.: +32 2 277 52 97
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur
Office de la propriété intellectuelle
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Groot-Hertogdom Luxemburg
Tel.: +352 2478 41 87
Tot slot
Het Bureau stuurt een ontvangstbevestiging van uw depot. Na de volledige afhandeling van de depotprocedure wordt het
model in het Benelux-register ingeschreven en gepubliceerd in het Benelux-Modellenregister. Hierna ontvangt u het
bewijs van inschrijving. De inschrijving heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en kan met opeenvolgende periodes van 5
jaar worden verlengd tot een maximum van 25 jaar.
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Rechten en vergoedingen
vanaf 1 januari 2019
Blad 1 van 1

Enkelvoudig depot

Digitaal

Papier

Depot
Publicatie kenmerkende eigenschappen
Opschorting publicatie

€ 150
€ 42
€ 40

€ 172
€ 48
€ 46

€ 150
€ 75
€ 38
€ 32
€ 42
€ 40

€ 172
€ 86
€ 43
€ 36
€ 48
€ 46

Meervoudig depot
Depot 1e tekening of model
2e t/m 10e tekening of model, per tekening of model
11e t/m 20e tekening of model, per tekening of model
21e t/m 50e tekening of model, per tekening of model
Publicatie kenmerkende eigenschappen, per tekening of model
Opschorting publicatie

