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REGISTRATIEPROCEDURE
De procedure houdt zowel administratieve formaliteiten in als juridische raadgeving.
De registratie van het merk bestaat uit verschillende stappen:

1 Het formele onderzoek
Het Bureau onderzoekt wordt er gekeken of de basisgegevens vermeld zijn in het depot, controleert de waren- en dienstenlijst,
de classificatie en de betaling van de taksen.

2 Het onderzoek naar het bestaan van absolute weigeringsgronden voor de inschrijving van het merk
Meer in het bijzonder wordt er gekeken of het teken onderscheidend karakter heeft, m.a.w. of het niet beschrijvend is voor de
waren en diensten of hun kenmerken, of het niet misleidend is en of het niet ingaat tegen de goede zeden.

3 De publicatie
De merkaanvraag wordt gepubliceerd.

4 De oppositie
Binnen een bepaalde termijn (2 maanden na de publicatie van het merk) kan de houder van een ouder merkrecht een oppositie indienen
bij het Bureau om de registratie van het merk tegen te gaan. Om op de hoogte te zijn van de publicatie van nieuwe merkendepots die uw
rechten kunnen schenden en om u toe te laten tijdig een oppositie in te dienen, kunt u zich inschrijven op een merkbewaking.

5 De registratie
Na afloop van alle hierboven vermelde onderzoeken, wordt het merk geregistreerd (hiervoor wordt doorgaans het teken ® gebruikt).
Enkel registratie biedt een volledige bescherming.
Er is tevens de mogelijkheid om een “versnelde” registratie aan te vragen, tegen betaling van een extra taks. Dit houdt in dat het
merk wordt ingeschreven na het formele onderzoek. Deze procedure kan al binnen enkele dagen zijn afgerond. Let wel, de andere
bovengenoemde stappen vinden na inschrijving plaats en blijven dus van kracht.

GEVERS
De hoofddoelstelling van GEVERS is het valoriseren van uw innovatie, door uw intellectuele rechten actief en winstgevend te maken. De geïntegreerde groep waarin wij werken, biedt u flexibele diensten aan doorheen het hele proces
van innovatie tot valorisatie.
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