BBMM Beroepsopleiding 2020 - Modules
Volg ook eens één of meerdere modules!

De tweejarige Beroepsopleiding Benelux Merken- en
Modellengemachtigden leidt kandidaten op tot het zelfstandig
uitoefenen van het beroep van Merken - en Modellengemachtigde in
de Benelux. Er is veel aandacht voor praktische vaardigheden.
Prominenten uit de IE-wereld doceren een compleet programma van
kennis en vaardigheden, die een Merken- en Modellengemachtigde
nodig heeft om een cliënt bij te staan in de bescherming van zijn
merken en vormgevingen.
Modules
Merkgemachtigden en overige geïnteresseerden kunnen de lessen
van de opleiding ook als aparte module volgen. Per les worden
maximaal 4 deelnemers toegelaten aan de reguliere
beroepsopleiding. Het volgen van een module levert 3 punten op voor
houders van het BMM keurmerk. Ook een ervaren gemachtigde - zo
leert de ervaring - steekt veel op van een module om dat hij of zij zo
helemaal weer up-to-date is op een of meer deelonderwerpen.

Reacties van deelnemers:
“Het is prettig om één of
meerdere modules te kunnen
kiezen om extra verdieping te
krijgen in een bepaald
onderwerp, zonder de gehele
opleiding te hoeven volgen” Loes Kleijwegt, NLO
“Het is fijn om modules uit te
kunnen kiezen die goed
aansluiten bij mijn huidige
werkzaamheden. Theorie
ondersteunt praktijk!”- Maarit
Hoogervorst, Harley Davidson
Nordic

Kosten
De kosten voor het volgen van een module bedragen € 250,= excl. BTW per dagdeel. Iedere
module bestaat uit 3 uur excl. koffiepauze.
Aanmelding en opleidingspunten
Inschrijven voor deze modules kan door het bijgevoegde aanmeldformulier te sturen aan het
BBMM secretariaat via info@aoswan.nl
Aan deelnemers van een of meerdere modules wordt een bewijs van deelname verstrekt. Zowel
BMM gemachtigden als advocaten kunnen de deelname aan deze modules opvoeren als
opleidingsuren. Per module worden voor het BMM Keurmerk 3 punten verstrekt.
Annulering
Eventuele annulering van de cursus dient schriftelijk te geschieden. Er vindt geen restitutie
plaats van het cursusgeld. Meer details over de inschrijvingsvoorwaarden zijn beschikbaar op
www.bbmm.info
Algemene voorwaarden
Op de BBMM-opleiding zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze op de
website www.bbmm.info.
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BBMM Beroepsopleiding – Module programma 2020
*) Het programma, de genoemde data en sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Locaties zijn op dit
moment nog niet bekend

Vr

24 januari

Blok 1
9.00 – 12.30
13.15 – 16.00

Verkrijging merkrecht
Merkenrecht – formele vereisten, prioriteit,
collectieve merken
Merkenrecht – classificatie, depotprocedure

Pieter Veeze
Johan Dedeckel

Vr

7 februari

9.30 – 12.45
13.30 – 16.45

Merkenrecht – absolute gronden
Merkenrecht – weigering

Michel Rorai
Christoph Bourgeois

Vr

28 februari

9.30 – 12.45
13.30 – 16.45

Merkenrecht – relatieve gronden
Merkenrecht – oppositie

Marie-Christine Janssens

Vr

27 maart

9.30 – 12.45
13.30 – 16.45

Internationale registratie
Merkenrecht USA

Michiel Haegens
Barbara Braat

Vr

17 april

9.30 – 12.45
Blok 2
13.30 – 16.45

Slot Blok 1: Depot strategie
Uitoefening Merkrecht
Beschikbaarheidsonderzoek

Ellen Gevers

9.30 – 12.45

Merkenrecht – omvang: beschermingsomvang,
schadevergoeding
Merkenrecht – omvang: beperkingen: uitputting,
rechtsverwerking

Jeroen Muyldermans

Merkenrecht – verval (met name niet-gebruik) &
nietigheid
Namaakbestrijding

Selmer Bergsma

9.30 – 12.45

Vennootschap- en handelsnamen; onrechtmatige
daad (in NL & BE)

Martin Hemmer
Paul Maeyaert

13.30 – 16.45

Merken in reclame, adwords en food

Sarah Arayess

9.30 – 12.45

Maarten Haak

Blok 3
13.30 – 16.45

Slot Blok 2: Uitoefening van Merkrecht en
juridische procedures
Modellenrecht
Modellenrecht I

9.30 – 12.45

Modellenrecht II

Manon Rieger-Jansen

13.30 – 16.45

Modellenrecht – Weergave, classificatie en
depotstrategie BBIE, WIPO, EU IPO

Johan Dedeckel

Blok 4
9.30 – 12.45
13.30 – 16.45

Auteursrecht en Uitoefening van Modellenrecht
Auteursrecht
Samenvatting Modellenrecht

Vr

8 mei

13.30 – 16.45

Vr

29 mei

9.30 – 12.45
13.30 – 16.45

Vr

Vr

Vr

Vr

19 juni

11 september

2 oktober

30 oktober
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Pieter de Ruijter

Ignace Vernimme

Huib Berendschot

Hendrik Vanhees

Elise Menkhorst
Thera Adam-van Straaten

