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In naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6896000 CVEXPL 18-10227
vonnis van: 9 november 2018
fao. : 452

vonnis van de kantonrechter
Inzake

de besloten vennootschap Trademark Office B. V.
gevestigd te Groningen
eiseres

nader te noemen: Trademark Office B. V.
gemachtigde: Norrad Incasso B.V.
tegen

de besloten vennootschap Koninklijke Fabrieken Posthumus B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde
nader te noemen: Posthumus

gemachtigde: mr. M.R. S. Nagessersing-Doerga
VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de navolgende processtukken en/of

proceshandelingen:

- dagvaarding van 3 april 2018 met producties;

- conclusie van antwoord tevens houdende eis inreconventie met producties;

-instructievoiuüs;

-

^ -———,

- dagbepaling comparitie.

De^omparitieheeftplaatsgevonden op l oktober2018. Voor Trademark OfficeB.V. isdhr.
l.K.H. Busscher, hoofd afdeling Sales, verschenen. Posthumus is verschenen bifhaa/

algemeendirecteur NJ-van der plaats' vergezeld door de gemachtigde~Trademark"heeft
geenconclusievanantwoord reconventie ingediend. Posthumus heeft op" voorhanTi
m

ee_Ddrietal

kanton6
l. Ten slofte isvonnis gevraagd en iseen datum voor vonnis bepaald."

Productiesmgezonden. Partijen zijn gehoord

en

hebben vragen

van

de

rechtbankAmsterdam, afdelingprivaatrecht, 6896000 CVEXPL 18-10227

GRONDEN VAN DE BESLISSING
Feiten
l.

Als gesteld enniet(voldoende) weersprokenstaathetvolgende vast:
1. 1.
S? iiTi! ??ïï is.de eenmanszaal< Trademark Office opgericht.
1.2.
opn„JUH20!7 ^abus?eveliJkism de dagvaarding-venne?d'15"november 2017.

kantonrechter)
beeftPosthumus met Trademark Officeeen(mondeÏ^""1 /'
rcenkomst gesloten met betrekking tot het leveren
vaneenTL'DDSmeinoye
TiodG

tmmvoor

1.3.

depG

van

loJaar-

De'verzochte

domeinnaam"is,

TraÏm;rkofficJhe.eftopJ1juli2017eenfactuur"aanPosthum^gezounden

?nbedrï.van€. 359^pos^^^^^^^^
.

1. 4.

Bye:mai!TJ2juli 2017heeft Gerard Bloem nIniensPosïu^ aan"16"'

IÏde,markoffice hetvolgen^ Schreven: "Hi^bydelen^'u^dat uw

msteïlmg onder valse voorwendselen uw dienstentmchUe v'erkown"
mtemft blliktvwbe^Vf bij diverse sites bekend te staan als. 'frauduleus, "mi

z!endaaromafvan uw aiensten°P.gro^vcm het herroépmg^ddHhv 'ewul

1. 5.

met factuur is door ons terzijde gelegd. (... ) ".

Bye:mail van. 1 auëustus2017 heefrTrademark Office-onder meer- het

Iolgen&geantwoord:_'ï"';

Tevensis

hetfeit^deovereenkam^is

fl

oten

met. uwBesloten vennootsch»P- Hetvoorgaande houdt indat~èrnim^7w'ake
is geweest van enige consumententransactie. Hierdoor komt aan u het

t toe, aangezien deze enkelwar consumenten is. UblW

1. 6.
1. 7.
1. 8.

i wk gehouden om aan de openstaande vordering tevoldoen. T".) '^

S>p2!_december 2017is Trademark Office mtgesclïeven"entTrademark
i:v- mgeschr™ i" de registers van de Kamer van ]
office B-v- Posthumusïang'emaand.
sy bnefvan ^heeftTrademark
Bij brief
heeft
van

4aprU2018

Office

TrademarkOffce6BUVU Ual

Posthumus

anee-

slhrevenenmeegedeeld de overee"komst buitengerechteÏijkt7veS

wegens dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden^
Vordering en verweer in conventie

2' TrademarkofficeB-v-vordert datposA"mus bijuitvoerbaarbijvoorraad teverklaren
vonmsveroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 359, 98 aan. hoofdsom;

? ?1'°° aan buitengerechtelijke incassokosten;

c.' € 18'46 aan wettelükehandelsrente, berekend tot en met 16 maart 2018:
met verdere rente en proceskosten.

3'

Jradnela Ï;offiÏBJ: S

daaraanten

~ ~'"~~ ""'"'

grondslag

dat posthumus ond^s

aanmaning

genoodzaaktm"sharvoTdelë
ringuithanden te geven en buitengerechtelijke kosten he°eftgemaakt.

^^Ïldefactuurniethe. voldÏ,

4.

eft

waardoor

zij

^lth™shejftwro. e.ergevoerdtegendevorde"ng. Zijvoertaandatzijde overeenk^nwLonÏLde№wewowaardezou^^^^
sg :anzatenzouhebbengehad:^bCT^^^^
haar buitenger'echteliikrv
Ï:ln.om^Igh?n'waa?°^
eSg^g ^eT
ZS
daarmee beoogde
rechtsgevolg heeft, aldus Posthumus"

rechtbank Amsterdam, afdelingprivaatrecht, 6896000 CVEXPL 18-10227

S??TU, ÏeJ?daart^e aangevoerd dat Z1J op 11 juli 2017 werd gebeld door
Trademark Officemet hetverhaal dat een andere onbekendepartij°eenvariantop de
S

i van Posthumus had geclaimd en dat Trademark Office deze

meuw^domeinnaam voor Posthumus veiligkon stellen. Trademark Office sugïereerde

31ens.hetgeTek datzij een °nafhankeIiJktoezichthouderop de registratiev°an~
domeinnamen is,dat zij •attendatiepUcht' heeftten opzichtevan dom'eÏrmaamh^uders

op het moment dat er een aanvraag voor de registratie van een identieke domemnaam

wordt

ingediend

en

Office-kon~beroepenowphaa7

dat Posthumus zich via Trademark
de P^oon van de G.

l^rsteregistratierecht'- posthumus;in

Bloem, kreeg slechts korte
l..°.meenüesllssmgte.
nemen-Enkeldoor
de
door
Trademark
Office geschetste
eeft

schynurgentieji

Posthumus

mondelmg ingestemd

met de

registratie°vandT

domeinnaam. Posthumus heeft nimmer een schriftelijke overeenkoms'tofde \

voorwaarden van Trademark Office ontvarig. en.
6.

p^sthumllshee^nadat haaruitonderzoekviamtemet was geblekendat zijhetslachttter was geworden van een verkooptruc van Tmdemark Office, de overeenkomst"
buitengerechtelykvernietigd.Trademark OfficeisgeenonafliankeUjktoezÏchth^uder

voor de registratievan domeinnamen, er was geen sprake van een derde partiïdieeen

aanvraag
heeft ingediend voor de registratie van een bijna identieke dom^mnaamaïs"
dat
Posthumus
bestaat geen wettelijk recht ten aanzien vanliere eTstT
van

en er

registratierecht.

7. SubsidiairheeftPosthumus zicherop beroepen dat zijgeen overeenkomst met Trades.v. is aangegaan, maar met de eenmanszaak Trademark Office.

Vordering en verweer in reconventie
8.

po:sthumu$ stehdat Trademark officeB-v- zichschuldigmaakt aan acquisitiefraude.
een verklaring voor recht op grond van artikel 3: 202 BW dathet'

>

ya nTrademark

onrechtmatig is, dat de overeenkomst'tussen"
: Office en Posthumus als nietig dient te-worden gekwalificeerd endat de
Office B. V.

ongedaan dient te worden gemaakt op grond van artikel 6:103 BW.
9.

Ter zittingheeftTrademark OfficeB.V. -kort gezegd- betwistdat doet aan acauisitie-

Beoordeling in conventie

10. Het meest verstrekJiende verweer van Posthumus isdat zijgeen overeenkomst met

Ï.V. is aangegaan, maar met de eenmanszaak Trademark Office.

overweegt de kantonrechter het volgende.
11

De overeenkomst is aangegaan door een andere partij dan Trademark Office B.V..
namelijkmet de eenmanszaak (The) Trademark Office. De factuür~is'ook<:)p deze naam

gesteld. _Een overdracht

van

de

vordering

als bedoeld in artikel 6:159

BunreJrb:iÏ

Wetboek (BW)
isgesteld noch geblekenen evenmin isanderszinskomen^asÏte staan
ntueel
^eeneye

vordermgsrecht

is overgegaan op Trademark Office B. V.
Trademark

; B-v-J;leeft tijdens de comParitie van partijen aangevoerd dat de eenmanszaak"'
^Office 'geruisloosmet terugwerkende kracht tot l juli20Ï7'ïn'frademark
i. V. is ingebracht, maar zij heeft dit niet met stukken onderbouwd. Ook~is met

rechtbankAmsterdam, afdeling privaatrecht, 6896000 CVEXPL 18-10227

gebleten.dauiaarover mededelingis gedaan aan Posthumus. Dat betekentdat Trade-

mark Office B. V. geen vordering tot nakommg van de overeenkomst'toekoïit enïiF
niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

12' Trademark zal als de m het ongelyk gestelde partij worden veroordeeld inde kosten
van deze procedure.

13- ^ovelvloede overweegt..de kantonrechterhetvolgende. Ook ingevalTrademark

; B.V^ wel ontvankelijkzou zijninhaarvordering, zou zy'door'de kanto'nr^chter

m het ongelijk zijn gesteld. Daartoe geldt het volgende"

14. Vaststaat dat spraken van telefonische acquisitie. Tegenover het uitvoerig gemotiv
engedocumerlteerd
betoog van posthumusdat tijdens^detelefoongGspre^een'
onjuiste
voorstelling van

zaken is

geschetst over'de

rol

van

Trademark

alstoezfc ht-

l de beweerdelyke aanvraag door een derde van een identieke domeümaam.
> de weg van Trademark om haar betwistingvan die valse voorïteïfmTte""'

ondertowven-Dit
,

i's degene

heeft zy niet ëedaan- Trademark

die"by'uitsterd e6be'schik-

Lheeft-overdevolledige transcriPtievan de gevoerdeMoongesp^ke^De'o^er'ctëtranscriptiejs slechts een gedeelte van het telefoongesprek. Aldus isnFetuit te

i dat de door Posthumus aangevoerde onjuistemededelmgen daarvoor ziji

laan. .

15' NamT.. Trademark
heeftBusscher
terzittülginreactie°P de zeeruitgebreide conclusie
de
door
Posthumus overgelegde verklarmgenoenkelbÏoot"
daarin.
d dat Trademark zich schuldig maakt aan onrechtmatige te'kfonische acauisitie

yalantwoord

e"

t de door Posthumus overgelegde geluidsopnames heeft ]

wagen van de kantonrechter ontkend dat de daarin voorkomende namen.

^zichaan de potentiëlekopersvoorstelden alsvertegenwoordigers'v'anTrademarÏ"'

namen zyn van medewerkers die bij Trademark of bij een van deaan Trademark"

; ondernemingen werkzaam zijn.Enige schriftelijkeonderbouwmghi'ervan
ontbreekt echter. Haar stelling dat derden zichvoordoen als TrademaA'he^ftzTi'

eveneens onvoldoende onderbouwd.

16. Gelet op het vorenstaande isde kantonrechter van oordeel dat rechtens involdoende
mateis komen vastte staan dat de overeenkomst tot stand isgekomen"oüde7mvT^d
juiste voorstelling
dwaÏnguen
datposthTU
T.
zaken
S. deze overee"komst bij
niet
hebben
Posthumus
een

zou

gesloten.

heeft daarom

grond van dwaling buitengerechtelijkvernietigd.

van

met succes de

overeenkom t.

Beoordeling in reconventie

17'Nurcedsm conwntie isgeoordeeld dat nietTrademark OfficeB.V. maar de eemnaiis-

makJlademTaA„officemet POSAUmus
^
is dat

toewijsbaar. Immers/niet gebleken

Trademark Office

1 van de eenmanszaak Trademark Office.

RV"aansprakSTslvÏor

18. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

19. Posthumus wordt als de m hetongelijkgesteldepartijmet de proceskostenbelast.Deze

zullenaande zijdevan Trademark OfficeB.V. opnihilworden"gesteld7nuzij±geeiT

rechtbank Amsterdam, afdelingprivaatrecht, 6896000 CVEXPL 18-10227

conclusie van antwoord in reconventie heeft genomen.
BESLISSING
De kantonrechter:
in conventie

I.

wrklaart
Trademark OfficeB.V. nietontvankelijkinhaarvordermg, althanswijs
t-;

D.

veroOTdeelt Trademark Office B.V. inde proceskosten, tot op heden aan de zijde

m.

van Posthumus begroot op € 120, 00 als salaris gemachtigde;'
oo rdeelt

Trademark Office B. V. in de

na

dit vonnis ontstane

kosten, begroot (

^,(róaan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van€'68, 00'ende

explootkostenvan betekening van het vonnis, een en ander TOo'rzoveïvan"
toepassing inclusiefbtw, onder de voorwaarde dat Trademark niet binnen veertien

^n.aaïchrli^ng,volledig aa" dltvonnis heeftvoldaan en betekeningvan het

vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

IV.

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

V.
VL

verklaart Posthumus nietontvankelijk inhaarvordering, althans wijstdeze af;
w.roordcelt posthumus inde Proceskosten, totop heden aan de zijdevan Trademark
B.V. begroot op nihil.

Dit /onmlis gew^door
op 19 nove

mr-

FJ-

Lourens' kantoDrechter,

-SOi-8-m-tegenwoordigheid van de griffier.

^-Ê/v.i—. e.e-

Voor cjius^. - ^. ~'ii)'-;'-l!

DegnHier van de rechtbank Amsterosm

en

in het

openbaar uitgesproken

