
Deze cursus is gericht op paralegals met tenminste twee jaar ervaring in de
merkenpraktijk.

U kunt zich aanmelden door het online antwoordformulier in te vullen voor
1 november 2022

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, een factuur, het volledige
programma en een routebeschrijving. Aanmeldingen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst. De cursus start indien zich minimaal 14
deelnemers hebben aangemeld. Het maximaal aantal deelnemers is 20. Bij
overschrijding van het maximum aantal, wordt een wachtlijst ingesteld.
Personen op de wachtlijst, die niet kunnen worden toegelaten, ontvangen
automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan de eerstvolgende
cursus.

Kosten
De cursusprijs is € 590,00 excl. BTW. Bij de cursusprijs zijn inbegrepen:
digitaal cursusmateriaal, koffie en thee, lunches en de netwerkborrel.

Deelnamecertificaat
Na deelname aan het volledige programma ontvangt de cursist een 
certificaat van deelname.

Locatie
De cursus vindt plaats in het zalencentrum van BCN, Hoogoorddreef 5 in
Amsterdam.

Annulering
Annulering dient schriftelijk te geschieden. Annuleren van deelname is
mogelijk t/m 1 november 2022 onder inhouding van € 50,00 aan
administratiekosten. Bij annulering op of na 1 november bent u de volledige
cursusprijs verschuldigd.

De cursus is Nederlandstalig.
Voor meer informatie zie: www.bbmm.info

Aanmelden

Merken- en Modellenrecht

Paralegalcursus

❑ Achtergronden

❑ Praktijkvoorbeelden

❑ Do’s & Don’ts

❑ Uitwisseling van ervaringen

Dinsdag 8 en 22 november 2022

Amsterdam

https://forms.gle/fPhdbZvWmxioaK1M6
http://www.bbmm.info/


Merkenpraktijk

Het merkenrecht en de daaraan 
gerelateerde adviespraktijk, kent een 
aantal formaliteiten en processen op 
het gebied van onder andere depots, 
vernieuwingen beschikbaarheids-
onderzoek en bewakingen. 

Dergelijke formaliteiten en processen 
worden veelal voorbereid en begeleid 
door juridische assistenten en 
paralegals.

Deze basiscursus is bedoeld om u 
inzicht te geven in de formaliteiten en 
processen in de merkenpraktijk, 
alsmede de wettelijke achtergrond 
daarvan. 

In twee dagen krijgt u, aan de hand 
van voorbeelden uit de praktijk, tal 
van tips aangereikt door ervaren 
docenten. Een en ander in een 
informele sfeer, waarbij u ervaringen 
kunt uitwisselen met collega's van 
andere kantoren en bedrijven. 

Bestemd voor
• Paralegals

• Juridisch Assistenten

• Administratief medewerkers

met tenminste twee jaar ervaring
in de merkenpraktijk

Programma

Dag 1 – dinsdag 8 november 2022

09.00 uur Welkom, Annerie Beentje, YQ Legal Consultancy 

09.15 uur Benelux procedures: merkdepot, oppositie en doorhaling, Johan Dedeckel, Gevers 

10.45 uur Pauze

11.00 uur Post-registratie procedures, Johan Dedeckel

12.30 uur Lunch

13.30 uur Materieel merkrecht : onderzoeken, Theo-Willem van Leeuwen, Abcor

15.00 uur Pauze

15.15 uur Materieel merkrecht: beschermingsomvang en conflict, Theo-Willem van Leeuwen 

16.45 uur Netwerk borrel

Dag 2 – dinsdag 22 november 2022

09.00 uur EUTM procedures, Ellen Gevers, Knijff Merkenadviseurs

10.30 uur Pauze

10.45 uur IR procedures, EUTM in IR en depot route, Ellen Gevers

12.30 uur Lunch

13.30 uur Modellenrecht, Annerie Beentje, YQ Legal Consultancy 

15.00 uur Pauze

15.15 uur Beschermingsmogelijkheden naast Merkenrecht, Annerie Beentje

16.45 uur Afsluiting


