
Uw merk: 
goed 
beschermd!



een kwaliteitsmerk voor Uw merkenadviseUr
Wanneer u de nieuwe naam van uw bedrijf of product of uw pas ontworpen logo 
wilt beschermen, is het raadzaam om daarbij de hulp in te roepen van een merken
gemachtigde. Deze specialist adviseert u onder meer over de beschermbaarheid van 
uw merk, doet onderzoek naar de beschikbaarheid voor registratie en gebruik van  
het merk en begeleidt de registratieprocedure voor u. Ook adviseert de merken
gemachtigde u bij conflicten over uw merk en voert namens u bezwaar en  
beroepsprocedures in dit verband.

waarom een keUrmerk voor merkengemachtigden?
Er zijn tegenwoordig veel bedrijven die diensten aanbieden op het gebied van 
merkregistraties en aanverwante zaken. Met name de laatste jaren schieten nieuwe 
aanbieders als paddenstoelen uit de grond om soms net zo snel weer te verdwijnen. 
Hoewel concurrentie een gezond verschijnsel is, blijkt dat niet iedereen de kwaliteit 
biedt die u als (toekomstig) merkhouder van hen mag verwachten. Het is dus belang
rijk duidelijk aan te kunnen geven welke merkengemachtigden garant staan voor een 
deugdelijke bescherming van uw merken.  

Om u als (toekomstig) merkhouder meer zekerheid te kunnen bieden over de  
deskundigheid van de merkengemachtigde, heeft de beroepsvereniging voor 
merken gemachtigden, te weten de Beneluxvereniging voor Merken en  
Modellenrecht (BMM), besloten om een keurmerk in het leven te roepen.  
De merkengemachtigde die het keurmerk mag voeren, een BMM Erkend  
Merkengemachtigde, verstaat zijn vak goed en vertegenwoordigt u op  
deskundige wijze.

keUrmerk voor merkengemachtigden



aan welke eisen voldoen de bmm erkende merkengemachtigden?
Een BMM Erkend Merkengemachtigde beschikt over minimaal drie jaar ervaring als 
adviseur en heeft met goed gevolg het door de BMM ingestelde beroepsexamen 
afgelegd. Deze opleiding, die twee jaar in beslag neemt, legt de nadruk op zowel de 
theoretische als praktische vaardigheden van de adviseur. 

Van de BMM Erkend Merkengemachtigde wordt verwacht dat hij deze vaardigheden 
blijft onderhouden door zich op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen 
op het vakgebied en door het vak van merkengemachtigde in de praktijk te blijven 
uitoefenen.

hoe herkent U een bmm erkend merkengemachtigde?
De merkengemachtigde die aan de vastgestelde voorwaarden voldoet mag het op 
de voorpagina weergegeven keurmerk voeren en mag zich BMM Erkend Merken
gemachtigde noemen.

Het keurmerk is aan de persoon van de merkengemachtigde gebonden en niet aan 
het merkenbureau waarvoor de gemachtigde werkt. Op de website van de BMM, 
www.bmm.eu, ziet u het logo staan bij diegenen die het keurmerk mogen voeren. 
Tevens kunt u op deze website meer informatie verkrijgen over het keurmerk en over 
de beroepsvereniging BMM.



specialisten in intellectUele eigendom
De Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht is een beroepsvereniging  
van juridische specialisten met ruim 600 leden. De leden zijn allen werkzaam bij  
merkenbureaus, merkenafdelingen van grote bedrijven, in de advocatuur en het 
(universitair) onderwijs.
De vereniging stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van 
haar leden waardoor u verzekerd bent van deskundig advies en begeleiding bij de 
registratie (bescherming) van merken en modellen (design), onderhandelingen en 
eventuele conflicten.
 
waarborgen kwaliteit opleiding 
De BMM houdt toezicht op de Benelux Beroepsopleiding voor Merken en Modellen
gemachtigden (BBMM). De BBMM verzorgt de twee jaar durende opleiding en de 
bijbehorende examens.
 
waarborgen kwaliteit keUrmerk 
De BMM houdt toezicht op het gebruik van het Keurmerk, met name via één van  
haar commissies; daarnaast is er een klachtenprocedure die openstaat voor leden  
en derden.
De wijze van toezicht en de bijbehorende sancties zijn opgenomen in een openbaar 
reglement, dat is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele  
Eigendom in Den Haag en voor iedereen is in te zien op de website van de BMM: 

www.bmm.eU.     


