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Correcties
Regel A
Het Bureau corrigeert op verzoek van de houder inschrijvingen in het register indien
1)

er door een vergissing van het Bureau een fout in het geregistreerde recht werd opgenomen

2)

er door een vergissing van de indiener van een verzoek tot een aantekening in het register
een verkeerde adressering werd opgenomen

3)

er door een vergissing gemaakt door de indiener een verkeerde tenaamstelling van het recht
in het register werd opgenomen

Regel B
1. Correcties als bedoeld in regel A, lid 3, worden door het Bureau aangetekend indien verzoeker
aannemelijk maakt
a.

dat de door hem aangeduide vergissing werd begaan

b.

dat er door het aantekenen van de verzochte correctie geen rechten van derden worden
geschaad

2. Indien het Bureau besluit deze correctie aan te tekenen publiceert het Bureau de correctie. Na deze
publicatie zijn alle stukken die betrekking hebben op deze correctie openbaar.
3. Indien het Bureau besluit deze correctie niet aan te tekenen doet het Bureau hiervan schriftelijk en
gemotiveerd mededeling aan verzoeker.

Regel C
[1.] Indien het Bureau weigert een correctie als bedoeld in regel B, lid 3, aan te tekenen wordt
verzoeker een termijn gegeven om de bezwaren van het Bureau te weerleggen. Na afloop van deze
termijn neemt het Bureau een definitieve beslissing over de verzochte correctie.
[2. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof.]

Regel X
Een verzoek als bedoeld in regel A kan enkel in behandeling worden genomen indien het binnen een
termijn van @@ maanden na indiening van het verzoek waarbij de vergissing werd gemaakt bij het
Bureau wordt ingediend.

Regel Y

Datum
11 maart 2010
Pagina
4/4

Mogelijk een regeling over derden die gebruik willen maken van hun recht zich te verzetten tegen de
aantekening van de gevraagde correctie
Het Bureau gaat daarover niet beslissen
Opschorting totdat pp eruit zijn
Regel 4.4
(…)
4. Wijzigingen (regel 3.1):
d. wijziging naam en/of adres van een merkhouder, gemachtigde of licentiehouder
e. herstel van aan de houder te wijten schrijffouten na inschrijving
eerste merk
elk volgend merk
f.

gratis

