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TM PUBLISHER GESMBH
PO Box N'71166 3000 PD ROTTERDAI
HG.FB.NR.:21 8438h BTW-NR.:ATU53831 80
e-mail: office@trademarkDublisher.inf

referentie nr.

info-register voor gedeponeerde woordmerken, info-register voor gedeponeerde beeldmerken:

gegevens van het deposanl

Gere-geld BV

Aurora 17
5591 PL Heeze

942233
1 1.1 1.2013
35 36

afbeelding van het woordmerk / beeldmerk

naam van de deposant

adres
postcode en plaats

inschrijving nr.

datum inschrijving
klasse

betaling voor de publicatie

periode 201'5 - 2017

10.03.2015

qIe.g€ld
uw adminirtralieve oplo:sing

bedrag

BTW

987,00

0,00

Vanwege druktechnische redenen is een kwaliteitsvermindering van de afbeelding mogelijk. De publicatie in het
merkenregister van TMP leidt niet tot c.q. is geen vervanging voor officiele registratie bij nationale of internationale tOtaal
merkenbureaus zoals BBIE en/of OHIM of prolongatie van eerdere deponering. Informatie over deze offerte: zie
achterzijde

Bij acceptatie van de publicatie voor de periode

gelieve het bedrag over te maken voor
2015 - 2017
11.05.2015

21 % BTW wordt in rekening gebracht uit hoofde
van de Wet oo de omzetbelastino 1968

deze publicatie, verzoeken wij u het genoteerde bedrag over te maken op onderstaand rekening-nummer met vermelding van de
gegevens en uw BTW-nummer.

Door overmaken van het bedrag stemt de klant in met de openbaarmaking van zijn merk en bevestigt tegelijkeÉijd de op de achterzijde vermelde
gryryte hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

Rekening begunstigde (IBAN)

BIC begunstigde

Naam begunstigde

Bedrag

NL51 INGB 0009 3108 11

INGBNL2A

TM PUBLISHER

€ 987,00

Op al onze diensten ziin onze algemene
voorwaarden, vermeld op de achterzijde
van deze offerte, exclusief van toepassing

Gelieve bij de overschrijving onder de rubriek mededeling in te wllen:

referentie nr

Uw BTW-nr

t4t9709 _
NL [ ]! l

Opgelet:
De vermelding van het BTW-nr. is verplicht -

op grond van Europese regelgeving.



merken
info-register voor gedeponeerde woordmerken, info-register voor gedeponeerde beeldmerken: internet

Algemene voorwaarden voor informatiediensten door TM Publisher

Toepasselijkheid van deze voonaraarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de met TM Publisher GesmbH (hierna: "TMP") gesloten overeenkomst,

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst met TMP komt tot stand op het moment dat u het bedrag zoals vermeld op h
betaalt.

De verplichtingen van TMP
TMP zal de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren. TMP staat echter niet in voor de juistheid of
de volledigheid van de verwerking van de door u ter beschikking gestelde gegevens.

lnformatie over het merkenregister (wwwtrademarkpublisher.info)
Het TMP merkenregister is een via hel internet vrij toegankelijke databank en bevat inÌormatie over de in hel
register ingeschreven merken. De informatie bestaat uit de weergave van het woord- en/of beeldmerk alsmede
de klassen of producien waaryoor het woord- enlof beeldmerk is ingeschreven inclusief registratienummers.
Deze informatie is voor een ieder wereldwijd toegankelijk.

Wijzigingen en overdracht van het merk
Wijziging ien aanzien van een ingeschreven merk wordt kosteloos uitgevoerd in het TMP register zodra een
schriftelijke melding is ontvangen. Indien een merk in zijn geheel wordt overgedragen dient dit op zo kort mogeli-
jke termijn aan TMP worden meegedeeld.

Publicatie van het merk
leder toegezonden aanbod is eeQ_vttjblijvende offertqroor de opdracht tot publicatie van merk(en) in het TMP
merkenre"gister op de ìnternetsitèffifrltildéffi?7k-publisher.infó. Na ontvahgst van ui/v betalihg'worden uw
gegevens gepubliceerd voor een periode van twee jaar. U wordt tiidig in kennisgesteld van de aanvang van een
nieuwe periode. Indien u tussentijds uit het register verwijderd wenst te worden dient u dit schriftelijk aan TMP
mee te delen. Tussentijdse verwijdering van uw merk heeft niet tot gevolg dat u recht heeft op teruggave van
reeds betaalde bedragen. De publicatie van uw merk rn onze online database vormt geen vervanging van de
registratie bij de BBIE resp. bij de verantwoordelijke nationale en internationale octrooibureaus. Door de-grptionele _
ovérsghrilvirig ffiEfbe'Ora{ op de ommezijde. gaat de merkhouder akkoord met de publicaiie van. zijiln-è?îfó--
www.rraoemarxpuorrsner.rnfò en bevestigt hij allé contractuele bepalÍi@iren-'algemene voorwaarden van deze
offerte gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben. U bent niet verplicht een handelsnaam, merk, beeldmerk
of logo te publiceren.

Service
Zonder extra kosten in rekening te brengen zullen wij aanvullende informatie zoals uw internetadres, e-mailadres,
fax- en telefoonnummer bij uw registratie kunnen opnemen. U dient dit schriftelijk aan ons te verzoeken.

Wijze van betaling
U dient bij iedere betaling het u toegewezen referentienummer te vermelden

Uitgever: TM Publisher GesmbH, A-1190 Wien, PF 73 BTW-NH.: 4TU53831803 HG.FB.NR.: 21B43Bh


