vonnis
IN NAAM VAN DE KONING
RECHTBANK LIMBURG
Burgerlijk recht
Zittingsplaats Maastricht
Zaaknummer: 6863418 CV EXPL 18-2624
Vonnis van de kantonrechter van 29 augustus 2018
in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRADEMARK OFFICE B.V.,

gevestigd te Groningen,
eisende partij in conventie, verweerster in reconventie,
gemachtigde Norrad Incasso B.V.,
tegen: ,

RAMUNDUS GERARDA JACOBUS NAFZGER, h. o. d. n.
WWW. BLIJEKOPPIES. NL,
wonende Muntweg 8 A,
6325 PD Berg en Terblijt,
gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,
gemachtigde mr. M.R.S. Nagessersing.
Partijen zullen hierna Trademark en Nafzger genoemd worden.
l.

De procedure

1. 1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaardmg
de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie

de akte aan de zijde van Nafzger.
l .2.
Hoewel daartoe bij briefvan de griffiervan 4 juli 2018 in de gelegenheid gesteld,
heeft Trademark geen conclusie van repliek in conventie, conclusie van antwoord in
reconventie genomen.

l .3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.

Het geschil en de beoordeling

in conventie

2. l.
Trademark vordert, samengevat, de veroordeling van Nafzger tot betaling van.
€3 59,98 in hoofdsom,
€ 54, 00 voor buitengerechtelijkeincassokosten exclusiefbtw,
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blad 2

€ 9, 86 aan rente,

met verdere rente en proceskosten.

2.2

Trademarklegt daaraan hetvolgende ten grondslag.

op„!5. november2,017 heeftNafzgermet Trademark eenovereenkomst geslotenmet

? tot het leveren van een TLD Domeinnaam voor de periode van ïojaar.'De

^erzochtedomeinnaam isgeleverd. Trademark heefteen factuur aan NafzgeïgTzonden.
; aanmaning heeft Nafzger dit bedrag niet betaald.

i3^.

Nafzgerheeft'. kortweergegeven'

het

volgende

verweer

gevoerd.

Nafzgerwerd gebeld doorTr^^arkmet hetverhaal dat eenan°dere"onbekendepartijde
ëebÏkersnaam BlijekopPies-com hadgeclaimd dat Trad7mark'degeb7uÏkeTsnpaZJ'
BJU.T£pies:cïï„TOOr:hemveiIig
wildestellen-Trade^-suggere7r!ew1dTnTheTges
datzij lenonafllankelyk toezichthouder op de registratie~vandoome'innTmenïas";
ïeeg„ïchts, _15 minuten de tud om een beslissingte "emen"Enkeldoo7deldo^TraTeëmark
glc hetste. lc hynurgentie heeft Nafzëer mond^i"g ingestem'dmetderegis'tra^vanT
___

en

n. Nafzger heeft nimmer een schriftelijke overeenkomst of d°e i

voorwaarden van Trademark ontvangen.

DaTT de totstandkommg
van de mondelinge overeenkomst heeftNafzger Trademark
ende overeenkomst
buitengerechtelijk vemietïgd'opgrond^anduwal^
;"mgeschreven

S!d^elm Ïml^;an^mstandigheden-

üit

°"derzoek'via"mte~met ^nameUjkg'eÏfe ken

dÏNafT„het. Ïchtofferwasgewordenvan eenv^kooptmc'vanTradïm^<TraëdemTrckllis
SnenonT2keIÏ:toezlchthoudCT^
van. eenderde partijdie eenaanvraag heeftingediendvoor dïregistratÏevan e^nS^

^:d^s;sdatï'nN-fzgere"CTte8 uatee;nwe°«ï^re^t=^^^^^
2;1„. . AangeziïTrademark nietmeer heeftgereageerd op de conclusievan antwoord
telÏJ!deze.conclusiewel toteen naderc steui"ê"ame ter0^^011^'^^'^^
Stzl1 Ï^ntonrec,tróCTdevordering verwerP^ Onweersproken"sTaarn ameUjrvI astÊdat

Jrotmeïkto
:tT^ï^^^^^^^^^
Nafzger
succes'een beroep
ov

buitenlerechteïiike"'
vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling en bedrog.
ereenkomst.

doet dus met

op de

Ïa5n
dezeT^T^T^m.h?lïlf.^steldepartijwordenvero^"ldindekosten
van dezeProcedure. De kosten aan de zijdevan Nafzgerworden begroot'op?
-

salarisgemachtigde €60, 00

(fx tarief €60%"

in reconventie

2. 6.

Nafzger vordert te verklaren voor recht dat:

a. het handelen van Trademark onrechtmatig is

b' de.m„ondelinge. oyereenkomsttussenTrader"ark enNafzgernietigteverklaren

c. te verklaren dat de vordering van Trademark ongedaan dient te 'worden")
grond van artikel 6:103 BW,

met veroordelingvan Trademark inde kosten van het geding,waaronder de nakosten.

2;L^.№. fzgerstelt; samengevat - dat Trademark zichschuldig heeftgemaakt aan

acquisitiefraudeen dat hethandelen van Trademark onrechtmatig ïs.
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2. 8.

blad 3

Trademark heeft niet gereageerd.

2. 9.
De gevorderde verklaring voor recht onder punt a. van het petitum komt de
kantonrechter onrechtmatig noch ongegrond voor, zodat dit gedeelte van de vordering voor
toewijzinggereed liggen. Trademark heeft immers (onweersproken)telefonisch misleidende

mededelingen in de zin van artikel 6:194 lid 2 en 3 BW gedaan aan Nafzger op 15 november
2017.

2. 10. Onder punt b. van het petitum vordert Nafzger een verklaringvoor recht "de
mondelinge overeenkomst tussen Trademark en Nafzger nietigte verklaren". Dit gedeelte
van de vordering zal worden afgewezen omdat reeds in conventie is geoordeeld dat Nafzger
met succes een beroep heeft gedaan op de buitengerechtelijkevernietigingvan de
overeenkomst. Gesteld noch gebleken is dat Nafzger daarnaast nog belang heeft bij deze
gevorderde verklaring voor recht.
2. 11.

Resteert nog de beoordeling over de vordering onder punt c. "te verklaren dat de

vordering van Trademark ongedaan dient te worden gemaakt op grond van artikel 6:103
BW". Omdat in conventie de vordering van Trademark wordt afgewezen,zal dit gedeelte
van de vordering wegens gebrek aan de belang worden afgewezen,
2. 12. Trademark zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten
van deze procedure. De kosten aan de zijde van Nafzger worden begroot op:
salaris gemachtigde:
€ 60, 00 (l x tarief € 60, 00).

2. 13. De gevorderde nakosten zullen worden toegewezenovereenkomstig de richtlijnen
van het LOVCK&T en worden begroot op een half salarispunt conform het liquidatietarief
proceskosten.
2. 14. De uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal alleen maar ten aanzien van de
veroordelingen worden uitgesproken.
3.

De beslissing

De kantonrechter
in conventie

3. 1.

wijst de vordering af,

3.2.

veroordeelt Trademark in de proceskosten aan de zijde van Nafzger tot op heden

begroot op € 60, 00,
in reconventie

3.3.

verklaart voor recht dat het handelen van Trademark (zier.o. 2.9) onrechtmatig is,

3.4.

veroordeelt Trademark in de proceskosten aan de zijde van Nafzger tot op heden

begroot op € 60, 00,
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3.5.

blad 4

veroordeelt Trademark onder de voorwaarde dat zij niet binnen 2 weken na

aanschrijving door Nafzger volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane
kosten, begroot op:
- € 30, 00 aan salaris gemachtigde,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de
explootkosten van betekeningvan het vonnis,
in conventie en reconventie

3.6.

verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingenuitvoerbaar bij voorraad,

3. 7.

wijst af met meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.A.J. van den Berg Jeths en in het openbaar uitgesproken.

s. \

^cwa^
//T

<?

^.^
-nÏtw^ü

^WBÜ^°

TYPE: JEC

V.OOR GROSSE^ ^
Afgegeven aan ^ ^nf . Y^ c\£S4

s<2.

iT'^n<\

d-d-1^CX^A-02D© u
u D'êJGriffier,

