INTELLECTUAL PROPERTY
\ WAT WIJ KUNNEN BETEKENEN 		

\ MATERIES

VOOR CLIËNTEN

De vennoten en medewerkers van Prætica's IEpraktijk (Intellectuele Eigendom) beschikken over
heel wat ervaring in hun materie, waaronder het
auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, tekeningenen modellenrecht, oorsprongsbenamingen, de
bescherming van computerprogramma's, het recht
inzake databanken en domeinnamen.
Meerderen onder hen zijn auteur van diverse
juridische artikels en boeken over deze materies en zijn
regelmatig gastspreker op IE-seminaries.
Enkelen zijn of waren ook docent aan Belgische
universiteiten.

Cliënten van Prætica raadplegen de IE-praktijk
regelmatig voor:
• Het verlenen van gespecialiseerd juridisch advies
over de bescherming van nieuwe creaties, het
implementeren van een IE-beleid of het analyseren
van bestaande portfolios.
• Het uitvoeren van nationale en internationale
depots.
• Het opstellen en onderhandelen van allerlei
contracten over intellectuele rechten (bv licentie of
overdracht).
• Het verdedigen van de belangen van de houders
van rechten of van vermeende inbreukmakers voor
rechtbanken en voor nationale en supranationale
instanties die bevoegd zijn voor het verlenen van
intellectuele eigendomsrechten (bv het BeneluxBureau voor de Intellectuele Eigendom en het Bureau
voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie).

In onze dagdagelijkse praktijk:
• Bestrijden wij zowel proactief als reactief allerlei
vormen van namaak door beslag te leggen,
strafklacht in te dienen, een stakingsvordering in
te leiden, schadevergoeding en de vernietiging van
nagemaakte voorwerpen te vorderen, enz.
• Verdedigen wij de belangen van selectieve
distributienetwerken, onder meer in de
parfumsector.
• Stellen wij contracten op voor de ontwikkeling,
marketing en verdeling van software.
• Adviseren wij of bepaalde werken inbreuk plegen op
intellectuele eigendomsrechten, de eer of andere
rechten van derden.
• Ontwikkelen wij voor ondernemingen of groepen
van ondernemingen een globale strategie
op het vlak van intellectuele eigendom, door
een optimale combinatie van verschillende
beschermingsmechanismen (vennootschapsnaam,
merk, domeinnaam, enz.)
• Zorgen voor een optimale bescherming van
uw creaties en van de vergoedingen ervoor, in
samenwerking met de fiscale advocaten van Prætica.

www.prætica.com

2.0, dat bij zijn oprichting in
2011 vertrok van een wit blad en dat op originele wijze dematerialisatie,
prætica is een innovatief advocatenkantoor

de principes van mvo en samenwerking via een collaboratief platform
combineert.
het recht van de intellectuele eigendom beloont innovatie en creatieve
inspanningen. als innovatief advocatenkantoor hecht

Auteursrecht en naburige rechten, merken,
tekeningen en modellen, software, octrooien,
databanken, domeinnamen, handelsnamen, licenties,
informatietechnologie, know-how, big data, persoonlijke
gegevensbescherming, oorsprongsbenamingen,
geografische benamingen, beslag inzake namaak,
stakingsvordering, namaakbestrijding, kwekersrechten,
fiscaal regime van intellectuele rechten.
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Prætica dan ook veel

belang aan deze materie.
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