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De zaak Albers - familienamen
Rechtsgebied: ondernemingsrecht/ rechtspersonen

De zaak
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Rechtbank Breda/ KG ZA 08-204
19 mei 2008
Renovatie Voegwerken JC Albers vs Gebr. Albers BV
5a HN, 1019h Rv
gebruik familienaam als merk HvJEG 20040916 Nichols plc

Rechtsvraag
Is gebruik van de familienaam als handelsnaam een geldige reden bij handelsnaam conflicten
of is dit gewoon inbreuk op een oudere overeenstemmende handelsnaam?
Feiten
Renovate Voegwerken JC Albers BV is sinds jaren actief op het gebied van voegwerken. Het
bedrijf is gevestigd in Etten-Leur. De gedaagden zijn twee ooms van de huidige eigenaar JC
Albers. Deze ooms hebben tot 14 jaar geleden gewerkt in dienst van de vader van de huidige
eigenaar. De ooms zijn nu de activiteiten voor eigen rekening gaan uitvoeren onder de naam
Gebr. Albers BV gevestigd in Sint Willebrord (dorpje pal naast Etten Leur/ op ca 10 km
afstand).
Gebr. Albers BV zijn de handelsnaam later gaan voeren dan Renovate Voegwerken JC Albers
BV.
Eiser vordert een verbod op het gebruik van de overeenstemmende naam en een verbod op
een handelsnaam waarin de naam ALBERS voorkomt.
Rechtbank oordeelt dat beide ondernemingen zich bezighouden met voegwerken. Daarom
heeft de aanduiding Renovatie Voegwerken geen onderscheidende kracht. De naam Albers is
het kenmerkende deel is van de handelsnaam.
Het feit dat de naam Albers een familienaam is, rechtvaardigt het (latere) gebruik door de
ooms als handelsnaam niet. Omdat beide namen vrijwel hetzelfde zijn, de bedrijven in
dezelfde regio gevestigd zijn en beide actief zijn in dezelfde markt is er verwarring te duchten
tussen de bedrijven. Volgt een verbod en proceskosten veroordeling a € 6.000,-.
De praktijk
Familienamen worden wel vaker als handelsnaam of als dienstenmerk door bedrijven
gebruikt (denk aan Heineken, Philips etc.) Het Europese Hof heeft al eerder aangegeven dat
een familienaam tevens een merk kan zijn. De behandelde uitspraak volgt deze lijn, een
familienaam kan ook dienen als handelsnaam. Gebruik van de familienaam als bedrijfsnaam
is geen bijzondere reden om inbreuk op een bestaande handelsnaam te accepteren.
Advies voor de praktijk – naamswijzigingen of namen nieuwe rechtspersonen
Wijs cliënten erop dat gebruik van de familienaam natuurlijk mag, maar dat gebruik van de
familienaam als handelsnaam problemen kan opleveren (en kostenveroordeling). Dek de
risico’s af door vooraf onderzoek hiernaar te doen. Beperkt dit voorafgaand onderzoek niet
tot alleen handelsnaamonderzoek, maar laat tevens een merkgelijkenis onderzoek uitvoeren
in de relevante registers in de Benelux (omdat dienstenmerken ook kunnen optreden tegen
recentere overeenstemmende handelsnamen).
Mochten de resultaten positief zijn, laat dan omgaand het merk registreren zodat direct
bescherming gekregen wordt in de gehele Benelux (i.v.m. toekomstige expansie klant).
Merkenbureau Abcor BV is gespecialiseerd in merkonderzoek, merkregistratie en beheer van
merken. Bel voor aanvullende informatie 071-5763116 of mail info@abcor.nl.
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