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BEDRIJF LEGT VOOR BIJNA € 50 
MILJOEN BESLAG BIJ RED BULL



The Bulldog
 bijt terug

Leidseplein Beheer, het bedrijf achter de Amsterdamse koffieshop  
The Bulldog, heeft bij Red Bull Nederland beslag gelegd voor € 49 miljoen. 
Volgens Leidseplein Beheer is dat de schade die het bedrijf geleden heeft 
als gevolg van het slepende conflict met Red Bull over een energiedrankje 
met het merk The Bulldog.

Hommeles
Twintig jaar geleden introduceerde 
Leidseplein Beheer zijn Bulldog-
drankje in Nederland. Vanaf dat 
moment was het hommeles met  
Red Bull, dat van mening is dat het 
nieuwe energiedrankje probeert mee 
te liften op de bekendheid van Red 
Bull en voor verwarring in de markt 
zorgt. 

Tien jaar strijd
Wat volgde was een jarenlange strijd, 
waarbij de kemphanen beurtelings 
in het gelijk werden gesteld. In 
2007 verloor Red Bull de zaak bij de 
rechtbank, maar in hoger beroep trok 
het Oostenrijkse concern bij het Hof 
toch aan het langste eind. Vervolgens 
belandde de zaak bij de Hoge Raad 
om daarna in 2014 weer terug te 
gaan naar het Hof, dat in 2017 het 
eindoordeel gaf: die merken lijken 
niet, geen inbreuk. Na 10 jaar terug 
bij af.

Tussen € 0,6 en € 313 miljoen
Leidseplein Beheer stelt nu dat het 
door deze kwestie forse schade 
heeft geleden. Dat willen ze nu  
vergoed zien. Ter onderbouwing 
heeft het bedrijf een deskundige 
ingeschakeld die uitkomt op  
een ‘schade van tussen € 0,6 miljoen 

en € 313 miljoen, en een kansgewogen 
gemiddelde schade van € 49 miljoen’. 
Op basis van dit laatste bedrag heeft 
Leidseplein Beheer bij Red Bull nu 
beslag gelegd. Een verzoek van Red 
Bull tot opheffing van dit beslag werd 
eind oktober 2022 door de rechtbank 
van Amsterdam afgewezen.

Apple claimt Smart Keyboard
Apple probeert in Amerika het 
alleenrecht te verwerven voor 
de naam Smart Keyboard. Nadat 
eerdere pogingen deze naam als 
merk te registreren strandden, 
heeft Apple nu eind oktober bij  
de rechtbank in Virginia een  
klacht ingediend, waarmee 
het bedrijf het Amerikaanse 
merkenbureau wil dwingen de 
registratie te accepteren. 

Inburgering
Apple beroept zich op 
inburgering: Smart Keyboard, een 
onderdeel van de iPad, zou door 
substantieel gebruik gedurende 
vijf jaar onderscheidend 
vermogen hebben gekregen en 
door de consumenten inmiddels 
als merk gezien worden. Het 
Amerikaanse merkenbureau ziet 
dat vooralsnog anders. 

Coffeeshop The Bulldog in Amsterdam.



Zouden Red Bull en Danjaq, de eigenaar van de 
rechten op James Bond, er om hebben geloot? Wie 
van ons gaat deze nieuwe Benelux merkregistratie 
van de Luxemburger Daniele Vanhove onderuit 
halen? Het energiedrankje van Vanhove kopieert er 
lustig op los: het draagt de merknaam James Bomb 
en heeft het design van een blikje Red Bull. 

Luxemburgse grapjas
Uiteindelijk heeft Danjaq de oppositie gevoerd. Niet 
alleen tegen dit James Bomb-etiket maar ook tegen een 
tweede merkaanvraag van de Luxemburgse grapjas: de 
slogan My drink is Bomb, James Bomb. 

Inbreuk
Op 13 oktober 2022 deed het Benelux Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom BBIE de verwachte uitspraak:  
de registraties van Vanhoven worden afgewezen omdat 
ze inbreuk maken op de rechten van James Bond. Als 
Red Bull de zaak had opgepakt was de uitkomst v.w.b. 
het etiket waarschijnlijk niet anders geweest.

My drink  
is Bomb,  
James Bomb

Oudemannenruzie
Het Spaanse wijnhuis Vintae heeft voor 
zijn Matsu-wijnen opvallende etiketten 
gekozen:  foto’s van drie generaties 
wijnboeren, van jong naar oud. 
Vintea heeft de drie portretten, die 
als merken fungeren, in het Europese 
merkenregister laten registreren.
    
Verwarring
Toen een Italiaanse concurrent een 
merkregistratie aanvroeg van een 
wijnetiket waarop ook een oude man te 
zien is, kwam het Spaanse Vintae in het 
geweer. Nog zo’n oude baas op een fles 
zou voor verwarring zorgen.

Concept oude man
Op 4 november wees de oppositie 
afdeling van het Europese merkenbureau 

EUIPO de claim van Vintae af. EUIPO 
legt eerst nog eens uit dat zo’n 
merkregistratie niet ‘het concept van 
een oude man’ op zich beschermt, 
maar dat het gewoon om de gelijkenis 
van beide afbeeldingen gaat. 
 
Bedroefd vs goedgehumeurd
En ja natuurlijk, het zijn twee oude 
mannen, maar daar is alles wel mee 
gezegd. Met name de uitdrukking en 
stemming van de mannen is duidelijk 
verschillend. Het is een vermoeide, 
oude, zelfs bedroefde man, 
tegenover een gelukkige, tevreden, 
goedgehumeurde kerel, aldus EUIPO. 
Er is geen gevaar voor verwarring, de 
consument zal direct zien dat het om 
een andere persoon gaat.

Links de bedroefde Spanjaard en 
rechts de goedgehumeurde Italiaan.

Als je in een merk een rood kruis ziet afgebeeld, moeten 
alle seinen op rood springen. Het embleem van het 
Internationale Rode Kruis is verboden terrein voor 
merkhouders. Het symbool is beschermd op basis van 
het Verdrag van Genève. Neem je een rood kruis in je 
merk op, hoe klein ook, dan wordt registratie door het 
Europese merkenbureau geweigerd. Om die reden 
kreeg dit Prävention-mit-Kopf-logo op 24 november 
2022 ook geen Europese merkbescherming.

Pas op  
met rood 
kruis!



Mail uw oplossingen vóór 1 februari 2023 
naar nieuwsbrief@chiever.com en maak
kans op een diner-voor-twee ter waarde 
van € 100,-.

 T H E  O R I G I N A L

LETTERQUIZ
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My drink  
is Bomb,  
James Bomb

En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer de Chiever Letterquiz gemaakt.  
Is hij te moeilijk? Of juist te makkelijk? We gaan het zien. Hoe dan ook, wij hopen  

dat zoveel mogelijk lezers het ook dit jaar weer gaan proberen. Veel succes!



Worstelen 
over tattoos
Maakt een videogame waarin wereldkampioen 
worstelen Randy Orton met al zijn tatoeages te zien 
is, inbreuk op de auteursrechten van Catherine 
Alexander, de vrouw die de tatoeages ooit plaatste?
 
Volgens de Amerikaanse rechter is dit het geval en 
moeten de producent van de game,Take-Two Software, 
en de opdrachtgever, worstelorganisatie World Wrestling 
Entertainment WWE, schadevergoeding betalen aan 
Alexander.

Geen schilderij
Echter, daar zijn Take-Two en WWE  
het niet mee eens en daarom dienden 
zij eind oktober bij rechtbank van 
Illinois een motie in. Hierin betogen 
zij onder andere dat je een tattoo niet 
moet behandelen als een schilderij.  

Een tattoo maakt permanent deel 
uit van iemands lichaam en is 
verbonden met de rechten van 
die persoon. Het auteursrecht is 
niet bedoeld om dit soort gebruik 
te verbieden, aldus Take-Two 
en WWE. Er is hier sprake van 
zogenaamd ‘fair use’. Het is nu 
afwachten of de rechter iets met 
deze argumenten gaat doen.

De naam George Floyd kan niet als merk voor kleding 
worden geregistreerd. Dat heeft het Europese merken-
bureau EUIPO bepaald in augustus 2022. De merknaam 
is niet onderscheidend voor kleding en bovendien is de 
registratie in strijd met de openbare orde. 

Niet onderscheidend
EUIPO meent dat het publiek de 
wereldbekende naam George Floyd, op 
bijvoorbeeld een T-shirt, niet als merk zal 
zien, maar als een politieke of ideologische 
uiting, vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
Black Lives Matter. Om die reden is de 
merknaam niet onderscheidend en niet 
geschikt als merk. 

Rihanna  
nekt Puma 

George Floyd geen 
kledingmerk

Beschaafde samenleving
Maar bovendien weigert EUIPO 
de registratie omdat hij moreel 
verwerpelijk is. Door de naam 
George Floyd voor kleding te 
claimen, schendt de aanvrager 
volgens EUIPO bepaalde basis-
waarden van onze beschaafde 
samenleving. ‘Wij willen 

voorkomen dat een commercieel 
bedrijf de naam George Floyd 
‘banaliseert’ en de tragische 
dood van George Floyd misbruikt 
of bagatelliseert’, aldus EUIPO. 
De aanvrager, de Amerikaanse 
George Floyd IP Holdings, heeft 
beroep aangetekend tegen de 
weigering.

Model-
registratie 
Puma.

2D- of 3D-vormgeving bescherm je via een model-
registratie. Voor modelbescherming geldt een strenge 
regel: je model moet nieuw zijn en een eigen karakter 
hebben. Ben je zelf al vóór de registratie met het model 
naar buiten getreden, dan is modelbescherming in 
principe niet meer mogelijk. 
 
Instagram Rihanna
Onlangs stootte Puma zo stevig zijn neus. Het Nederlandse 
bedrijf Van Hilst wist met succes een Europese model-
registratie van een sneaker van Puma onderuit te halen. 
In augustus 2022 bepaalde het Europese modellenbureau 
EUIPO dat de registratie van Puma ongeldig is. Een 
Instagram-post van Rihanna uit 2014, waarop de zangeres te 
zien was met de betreffende sneaker, deed Puma de das om. 
Op het moment van registratie in 2016 was het model van 
Puma dus niet nieuw en had het geen eigen karakter. 
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D A A R O M

De Chiever Nieuwsbrief zegt natuurlijk weinig over wat Chiever nu precies doet en op welke manier.  
Wij vertellen liever over ons vak dan over onszelf. Maar hieronder toch een paar woorden. 

PERSOONLIJK  
EN EFFICIENT
’Big enough to cope, small enough 
to care’: wij staan voor persoonlijke 
benadering, korte lijnen, met de  
focus op snelheid en service.

PRAKTISCH, BONDIG 
ADVIES
Wij zijn creatief en geven heldere, 
compacte en praktische adviezen,  
altijd met een duidelijk voorstel voor  
de volgende stap.

SPECIALIST IN 
CONFLICTOPLOSSING
Wij zijn goed in het oplossen van 
merkenconflicten. Als het even kan  
via bemiddeling, maar als het moet  
via oppositieprocedures. Daar doen 
wij er veel van, met goede resultaten.

ALTIJD FAIRE PRIJS
Ons tarief: vaak als fixed fee, 
maar soms ook op uurbasis en 
altijd duidelijk begroot. Voor een 
telefoontje om even iets tegen 
ons aan te houden rekenen wij 
niets.

PASSIE VOOR  
HET VAK
En tenslotte: wij werken met een 
team van betrokken mensen, 
die passie hebben voor hun 
vak en waarmee je plezierig 
samenwerkt.

Merkenbureau Chiever adviseert 
bedrijven bij de juridische 
bescherming van merken en design. 
Dat doen we niet alleen in Nederland 
maar wereldwijd. Wij verrichten 
onderzoek, adviseren over risico’s,  
en registreren en bewaken de 
merken van onze klanten. Dat doen 
er meer, zult u zeggen. Dus waarom 
voor Chiever kiezen?


