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1. ACHTERGROND
De IE-bureaus van het European Trade Mark and Design Network zetten hun samenwerking in het kader van het
convergentieprogramma voort. In dat licht zijn zij een eerste gemeenschappelijke praktijk overeengekomen voor de
modellen, met als doel richtsnoeren te verschaffen voor de onderzoeksprocedures over het gebruik van de juiste
disclaimers, vormen van weergaven en het afbeelden van modellen op een neutrale achtergrond. Voorts is er ook een
overzicht van de kwaliteitsnormen van de bureaus voor modelaanvragen ontvangen langs elektronische weg en op
papier.
Deze gemeenschappelijke praktijk wordt bekendgemaakt via deze gemeenschappelijke mededeling met het oog op het
verder vergroten van transparantie, rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor zowel onderzoekers als gebruikers.
De volgende aspecten vallen buiten de reikwijdte van het project:







verbale disclaimers;
aanvullende elementen (niet alle bureaus menen dat aanvullende elementen binnen het concept van neutrale
achtergrond vallen);
voorrang (niet alle bureaus voeren een onderzoek naar verklaringen van voorrang uit);
openbaarmaking (niet alle bureaus hebben nietigheidsprocedures);
aantal weergaven (veel bureaus hebben juridische beperkingen);
computergegenereerde weergaven, 3D-weergaven (veel bureaus hebben juridische beperkingen).

2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK
De volgende samenvatting omvat de belangrijkste boodschappen en beginselen van de gemeenschappelijke praktijk.
De volledige tekst en alle voorbeelden ter illustratie van de gemeenschappelijke criteria zijn opgenomen in Bijlage 1. De
resultaten van een vergelijkende studie naar de vereiste kwaliteitsnormen voor de aanvragen ontvangen langs
elektronische weg en op papier zijn opgenomen aan het einde van bijlage 1.
De afbeeldingen moeten van goede kwaliteit en geschikt voor reproductie zijn. De volgende criteria worden in
aanmerking genomen voor het vaststellen van de voorwaarden voor een correcte grafische voorstelling van modellen:

MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN VISUELE DISCLAIMERS
Definitie

Visuele disclaimers duiden aan dat bescherming niet wordt aangevraagd en dat
inschrijving niet is verleend voor bepaalde kenmerken van het model in de afbeelding.
Zij geven dus aan wat niet moet worden beschermd.

Voorwaarden

Visuele disclaimers worden uitsluitend aanvaard wanneer:
 ze duidelijk aangeven dat bescherming niet wordt aangevraagd voor bepaalde
kenmerken van het model in de afbeelding;
 ze consequent worden getoond in alle weergaven waar de disclaimer
verschijnt.
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RCD nr. 002322644-0001 (07.02) (handgrepen voor pannen)
Eigenaar: ACTERVIS, GMBH

1

Duidelijkheidshalve wordt erop gewezen dat de voorbeelden met een "

" aanvaardbaar zijn en dat de voorbeelden met een " " niet aanvaardbaar zijn.
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Aanbevelingen /
richtsnoeren

Grafische of fotografische voorstellingen waarin alleen het geclaimde model
wordt weergegeven, hebben de voorkeur.
Disclaimers kunnen echter worden gebruikt wanneer de grafische of fotografische

voorstelling van het model onderdelen van het voortbrengsel bevat waarvoor geen
bescherming wordt aangevraagd. In deze gevallen moet de disclaimer duidelijk en goed
zichtbaar zijn: de geclaimde en uitgesloten kenmerken moeten duidelijk te
onderscheiden zijn.
Voor disclaimers wordt aanbevolen onderbroken lijnen te gebruiken. Alleen in
gevallen waarin onderbroken lijnen om technische redenen niet kunnen worden gebruikt
(bijvoorbeeld wanneer ze worden gebruikt om stiksels op kleding of patronen aan te
geven; of wanneer foto's worden gebruikt), mogen andere disclaimers worden gebruikt:
kleurschakering, begrenzingen en vervaging.
a) Onderbroken lijnen

Bij het gebruik van een disclaimer wordt aanbevolen onderbroken lijnen te gebruiken.
Deze lijnen duiden aan dat geen bescherming wordt aangevraagd voor de kenmerken
die zijn aangeduid met de onderbroken lijn.
Om voor aanvaarding in aanmerking te komen, moeten de kenmerken waarvoor geen
bescherming wordt aangevraagd duidelijk worden aangeduid met onderbroken lijnen.
Daarentegen moeten de delen waarvoor wel bescherming wordt gevraagd met
ononderbroken lijnen worden aangeduid.

BX geregistreerd model nr. 38212-0001 (12.16) Hongaars gereg.model nr. D9900409-0001 (08.04)
(achteruitkijkspiegels) Eigenaar: Interimage BV
Eigenaar: Cooper Industries, Inc.

Wanneer onderbroken lijnen een kenmerk van het model zijn en een deel van het model
moet worden uitgesloten, kunnen andere visuele disclaimers worden gebruikt.
b) Kleurschakering

Hoewel bij voorkeur onderbroken lijnen worden gebruikt voor een disclaimer, kan het
gebruik van kleurschakering een optie zijn als dit niet mogelijk is. Deze vorm van visuele
disclaimer bestaat uit contrasterende kleurtinten die de kenmerken waarvoor geen
bescherming wordt aangevraagd, voldoende verhullen.
De kenmerken waarvoor bescherming wordt aangevraagd, moeten duidelijk worden
getoond, zodat ze goed zichtbaar zijn. Daarentegen moeten de uitgesloten kenmerken
in een andere kleur worden weergegeven en zo dat ze vervaagd of nauwelijks zichtbaar
zijn.

RCD nr. 000910146-0004 (12.08) (Automobielen (onderdeel van-))
Eigenaar: TOYOTA MOTOR CORPORATION
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c) Begrenzingen

Hoewel bij voorkeur onderbroken lijnen voor een disclaimer worden gebruikt, kan het
gebruik van begrenzingen een optie zijn als dit niet mogelijk is. In het geval van deze
vorm van visuele disclaimer moeten de kenmerken waarvoor bescherming wordt
gevraagd duidelijk worden aangeduid of worden afgebeeld binnen de begrenzing.
Daarentegen worden alle buiten de begrenzing vallende kenmerken geacht uitgesloten
en dus niet beschermd te zijn. Begrenzingen moeten zorgvuldig worden aangebracht in
tekeningen en foto's om te voorkomen dat meer dan alleen het model binnen de
begrenzing wordt opgenomen.

RCD 001873688-0003 (02.04) (schoenzolen) Eigenaar:
Mjartan s.r.o.

d) Vervaging

CP6 voorbeeld (12.16) (luchtroosters voor
voertuigen)

Hoewel bij voorkeur onderbroken lijnen voor een disclaimer worden gebruikt, kan het
gebruik van vervaging een optie zijn als dit niet mogelijk is. Deze vorm van visuele
disclaimer bestaat uit het vervagen van de kenmerken waarvoor geen bescherming
wordt aangevraagd en kan alleen worden aanvaard wanneer de kenmerken waarvoor
bescherming wordt aangevraagd duidelijk te onderscheiden zijn van de uitgesloten
(vervaagde) kenmerken.

RCD nr. 000244520-0002 (12.15) (Banden voor voertuigwielen, pneumatisch)
Eigenaar: Nokian Tyres plc

MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN WEERGAVEN
Definitie

Algemene aanbevelingen

Een weergave is een visuele voorstelling van het model. Ze kan het model vanuit
verschillende richtingen (hoeken) of op verschillende momenten of in verschillende
toestanden weergeven.







In de meeste gevallen zijn aanzichtweergaven (zie de richtsnoeren hieronder)
voldoende voor het afbeelden van alle kenmerken van het model. De aanvrager
kan de kenmerken van het model echter verder afbeelden aan de hand van
aanvullende of extra weergaven (met inachtneming van het maximumaantal
weergaven toegestaan door elk bureau).
De aanvrager is niet verplicht om een bepaald aantal weergaven of een
bepaalde vorm van weergave in te dienen, zolang alle kenmerken van het
model duidelijk zichtbaar zijn, bv. één weergave kan voldoende zijn.
De weergaven moeten bij een en hetzelfde model horen, en elke weergave
moet afzonderlijk worden getoond.
In het geval van voortbrengsels die uit meerdere onderdelen bestaan, moet ten
minste een weergave het gehele voortbrengsel weergeven.
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Richtsnoeren voor elke
vorm van weergave:

Het gebruik van aanzichtweergaven die de kenmerken van het model openbaarmaken,
geniet de voorkeur. Het staat de aanvrager echter vrij om, zoals hierboven vermeld,
aanvullende of extra weergaven te verstrekken. Derhalve:

a) Aanzicht-weergaven

Tonen het model vanuit bepaalde richtingen (hoeken) en omvatten de volgende
aanzichten: vooraanzicht, bovenaanzicht, onderaanzicht, rechterzijaanzicht,
linkerzijaanzicht, achteraanzicht en perspectiefweergaven. De aanvrager wordt
aanbevolen zoveel weergaven in te dienen als nodig zijn om de kenmerken van het
model volledig openbaar te maken. In sommige gevallen volstaat een enkele weergave.

RCD nr. 002325456-0001 (31.00) (Mixers, elektrisch [keuken]) Eigenaar: KENWOOD LIMITED

b) Weergaven die een Tonen een deel van een geheel model op een vergrote schaal.
deel van het model
Een enkele vergrote weergave is aanvaardbaar mits het vergrote deel al in een van de
vergroten
andere ingediende weergaven zichtbaar is en het in een afzonderlijke enkele weergave
wordt getoond.

IGM 001913690-0002 (24.02) (PCR-golfplaten) Eigenaar: ABGENE LIMITED

c) Wisselende posities

Modellen met wisselende posities hebben een verschijningsvorm die in verschillende
configuraties kan worden gewijzigd zonder enige toevoeging of verwijdering van
onderdelen.
De weergaven die de verschillende configuraties van het model tonen, moeten
afzonderlijk worden getoond.

IGM 000588694-0012 (14.03) (Mobiele telefoons) Eigenaar: Fujitsu Mobile Communications Limited
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d) Explosie-weergaven

Weergaven die de onderdelen van een voortbrengsel gedemonteerd tonen om duidelijk
te maken hoe de onderdelen in elkaar passen.
Deze weergaven moeten worden gecombineerd met ten minste een weergave die het
voortbrengsel gemonteerd weergeeft. Alle onderdelen van een voortbrengsel moeten
gedemonteerd worden afgebeeld in een afzonderlijke weergave, in de directe nabijheid
en in volgorde van montage.

Kroatisch IGM D20140080 (24.01) (Armbanden met spierstimulator) Eigenaar: Dominik Žinić

Opmerking: het tonen van de afzonderlijke onderdelen in een extra weergave kan
helpen het begrip van het model te vergemakkelijken. Alleen de onderdelen die
zichtbaar blijven tijdens het normale gebruik van het voortbrengsel zijn
beschermd.
e) Deelweergaven

Deze geven een onderdeel van een voortbrengsel in isolatie weer.
Deelweergaven kunnen worden vergroot en moeten worden gecombineerd met ten
minste een weergave die het voortbrengsel gemonteerd weergeeft.

RCD 2038216-0001 (15.01, 23.04) (luchtfilters, houders voor luchtfilters, voor motoren) Eigenaar: BMC S.r.l.

f) Doorsnee-weergaven

Opengewerkte gedeelten ter aanvulling van aanzichtweergevan die een kenmerk of
kenmerken van de verschijningsvorm van het voortbrengsel illustreren, zoals de contour,
het oppervlak, de vorm of de configuratie van het voortbrengsel.
Doorsneeweergaven moeten een eenduidige weergave van hetzelfde model zijn en
samen met andere traditionele weergaven zoals aanzichtweergaven worden ingediend.
Opgemerkt wordt dat weergaven met technische indicatoren, zoals axiale lijnen, maten
(afmetingen) of cijfers, niet aanvaardbaar zijn.

Spaans IGM I0152702-D (01.01) ) (biscuits) Eigenaar: CUETARA, S.L.

Opmerking: doorsneeweergaven kunnen het begrip van het model
vergemakkelijken. Alleen de onderdelen die zichtbaar blijven tijdens het normale
gebruik van het voortbrengsel zijn echter beschermd.
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g) Opeenvolging van
snapshots opnamen
(geanimeerde
modellen)

Korte opeenvolging van weergaven die wordt gebruikt om een enkel geanimeerd model
op verschillende specifieke momenten te tonen in een duidelijk te begrijpen progressie.
Dit geldt voor een geanimeerd pictogram (model bestaande uit een opeenvolging) of een
geanimeerde grafische gebruikersinterface (model van een interface). Om voor
aanvaarding in aanmerking te komen:
Moet de opeenvolging van snapshots visueel gerelateerd zijn (moet gemeenschappelijke
kenmerken hebben) en de aanvrager moet de weergaven op een zodanige wijze
nummeren dat een duidelijk beeld van de beweging of de progressie wordt gegeven.

RCD nr. 2085894-0014 (14.04) (Geanimeerde schermweergaven) Eigenaar: NIKE Innovate C.V.

h) Combinatie van
verschillende vormen
van visuele
voorstelling

Aanbevolen wordt dat een model moet worden afgebeeld met slechts één visueel
formaat (tekening of foto) om te voorkomen dat aspecten openbaar worden gemaakt die
bijdragen aan een andere algemene indruk.
Wanneer meerdere afbeeldingen van een model worden gebruikt, moet elke afbeelding
duidelijk betrekking hebben op hetzelfde model en overeenkomen bij vergelijking van de
openbaargemaakte kenmerken.

CP6 Voorbeeld (21.01) (Voertuigen [speelgoed]

MET BETREKKING TOT DE NEUTRALE ACHTERGROND
Om te beoordelen of een achtergrond neutraal is, moeten de volgende aspecten in
aanmerking worden genomen:
a) Voorwaar-den
voor kleuren



Een enkele of overheersende kleur in een achtergrond is altijd aanvaardbaar als
deze afsteekt tegen de kleuren van het model.



Een graderende kleur en meerdere kleuren in een achtergrond zijn aanvaardbaar
als het model duidelijk te onderscheiden is.

Oostenrijks vervallen model
1747/1999 (01.01) (ijslollie) Eigenaar:
Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG

Frans IGM 955805-0005 (09.07) (dop
voor parfumflesje) Eigenaar: SNIC

SARL

CP6 voorbeeld (01.01)
(Cakes)
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b) Voorwaar-den
voor contrast



Alle kenmerken van het model moeten duidelijk zichtbaar zijn.



Het contrast wordt als onvoldoende beschouwd wanneer de kleur van de
achtergrond en die van het model hetzelfde zijn en gedeeltelijk in elkaar overgaan
(d.w.z. het is niet duidelijk waar het voortbrengsel eindigt en de achtergrond begint).



Soms kan een donkere achtergrond helpen wanneer het model doorzichtig of licht
van kleur is en vice versa.

BX IGM 38895-00 (25.03)
(vogelhuisje) Eigenaar: Herman Lankwarden

c) Voorwaar-den
voor scha-duwen
/reflecties

Portugees vervallen model 420-0006
(06.01) (stoelen) Eigenaar: Abril Mobiliário



Schaduwen of reflecties zijn aanvaardbaar zolang alle kenmerken van het model
zichtbaar blijven.



Schaduwen of reflecties zijn onaanvaardbaar wanneer het onderwerp van
bescherming van het model in elk van de ingediende weergaven niet op een
eenduidige wijze kan worden bepaald. Dit kan gebeuren wanneer er weinig contrast
is met het model, schaduwen onderdelen van het model verstoren of verhullen, of
de contour van het model verstoren.

Deens IGM 2013 00069 (12.11) (bakfiets) Eigenaar:
3PART A/S

CP6 voorbeeld (11.02) (bloemenvazen)

3. TENUITVOERLEGGING
Zoals in het verleden het geval was, is ook deze gemeenschappelijke praktijk in werking getreden
binnen drie maanden na de bekendmaking van deze gemeenschappelijke mededeling. Nadere
details over de tenuitvoerlegging van deze gemeenschappelijke praktijk zijn te vinden in de
onderstaande tabel. De implementerende bureaus konden ervoor kiezen op hun eigen website
aanvullende informatie te verstrekken. De volgende bureaus hebben de gemeenschappelijke
praktijk ten uitvoer gelegd: BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV,
NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK en EUIPO.
De volgende Europese bureaus staan achter de gemeenschappelijke praktijk maar hebben deze
tot op heden niet ten uitvoer gelegd: AT, FI, MT en SE. Op het moment van de bekendmaking
hebben enkele bureaus in bepaalde delen van de gemeenschappelijke praktijk te maken met
wettelijke beperkingen die een volledige tenuitvoerlegging in de weg staan, namelijk Estland
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(doorsneeweergaven), Tsjechië (opeenvolging van snapshots), Noorwegen (deelweergaven),
Kroatië (doorsneeweergaven) en Slovenië (doorsneeweergaven).
3.1. IMPLEMENTERENDE BUREAUS
LIJST VAN IMPLEMENTERENDE BUREAUS, TENUITVOERLEGGINGSDATUM EN
TENUITVOERLEGGINGSPRAKTIJK
Overzicht tenuitvoerlegging gemeenschappelijke praktijk per bureau
De gemeenschappelijke praktijk is van toepassing
op:
Bureau Tenuitvoerleggingsdatum
Aanvragen die in
Aanvragen die zijn
behandeling zijn op de
ingediend na de
tenuitvoerleggingsdatum tenuitvoerleggingsdatum
BG
15.7.2016
X
BX
15.4.2016
X
X
CY
15.7.2016
X
CZ
15.7.2016
X
DE
15.7.2016
X
DK
15.4.2016
X
EE
15.7.2016
X
ES
15.4.2016
X
FR
15.7.2016
X
GR
15.4.2016
X
HR
15.4.2016
X
HU
15.7.2016
X
IE
15.4.2016
X
X
IS
15.4.2016
X
IT
15.7.2016
X
LT
15.4.2016
X
LV
15.7.2016
X
NO
15.4.2016
X
X
PL
15.4.2016
X
PT
15.7.2016
X
X
RO
15.7.2016
X
SI
15.7.2016
X
SK
15.4.2016
X
X
TR
15.4.2016
X
UK
15.4.2016
X
X
EUIPO
15.4.2016
X
X
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BIJLAGE:
BEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK
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Gemeenschappelijke praktijk
Convergentieprogramma
CP 6. Convergentie in de grafische voorstellingen van
modellen
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1. DOEL VAN DIT DOCUMENT
Voor de Europese, nationale en regionale IE-bureaus (hierna „de bureaus” genoemd),
gebruikersorganisaties, aanvragers en vertegenwoordigers zal dit het referentiedocument zijn voor
de gemeenschappelijke praktijk van de voorwaarden voor de grafische voorstelling van modellen.

Deze voorwaarden betreffen het gebruik van visuele disclaimers, het gebruik van verschillende
vormen van weergaven en het afbeelden van modellen op een neutrale achtergrond. Bovendien
bevat dit document aanbevelingen om aanvragers meer inzicht te geven in de beste manier van
afbeelden van hun modellen en een overzicht van de kwaliteitsnormen van de bureaus voor
modelaanvragen langs elektronische weg en op papier.
De onderstaande richtsnoeren hebben alleen betrekking op onderzoeksprocedures en zijn
niet bedoeld om advies te geven over de reikwijdte van de bescherming van een model in
het kader van nationale of communautaire wetgeving.

2. DE REIKWIJDTE VAN HET PROJECT

De reikwijdte van het CP6-project omvat:

- Een analyse van het gebruik van visuele disclaimers: deze doelstelling is gericht op het
harmoniseren van de praktijk inzake het gebruik van visuele disclaimers als middel om
kenmerken aan te geven waarvoor geen bescherming wordt aangevraagd;

- Een analyse van vormen van weergaven: deze doelstelling is gericht op het harmoniseren
van de praktijk inzake de vormen van weergaven die de bureaus kunnen aanvaarden en de
vast te stellen voorwaarden om de modellen op de juiste wijze af te beelden in een aanvraag
tot inschrijving. Tevens beoogt deze doelstelling te bepalen of een combinatie van foto 's en
tekeningen is toegestaan in de afbeelding van een model;
- Een analyse van de voorwaarden voor een neutrale achtergrond: deze doelstelling
beoogt de voorwaarden vast te stellen om te bepalen wanneer een achtergrond als neutraal
wordt beschouwd;

- Een vergelijkende oefening over het formaat van weergaven: deze oefening beoogt een
overzicht te creëren van de kwaliteitsnormen van de bureaus voor modelaanvragen
ontvangen langs elektronische weg en op papier. Daarnaast beoogt de oefening
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aanbevelingen te ontwikkelen betreffende de afbeeldingen van modellen ingediend in de vorm
van tekeningen of foto's.

De vier verschillende doelstellingen zijn weergegeven in onderstaande figuur:

Convergentieproject voor modellen (CP6)
Doelstelling 1: disclaimers
Doelstelling 2: vormen van
weergaven
Grafische

Doelstelling 3: neutrale

voorstelling van een

achtergrond

model
Doelstelling 4: formaat van
weergaven
[beperkt tot algemene aanbevelingen
en een vergelijkende oefening]

Figuur 1 -CP6 Reikwijdte

De volgende aspecten vallen buiten de reikwijdtevan het project:
- verbale disclaimers;
- aanvullende elementen;
- voorrang (niet alle bureaus voeren een onderzoek naar verklaringen van voorrang uit);
- openbaarmaking (niet alle bureaus hebben nietigheidsprocedures);
- aantal weergaven (sommige bureaus hebben juridische beperkingen).
- computergegenereerde weergaven, 3D-weergaven (sommige bureaus hebben juridische
beperkingen);
- de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke praktijk namens de bureaus;
- bijwerken van de richtlijnen en handleidingen van de bureaus. Dit vindt plaats volgens de
interne procedures van de implementerende bureaus;
- wetswijzigingen met gevolgen voor de bureaus;
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- de gemeenschappelijke praktijk en de gemeenschappelijke mededeling(en) geven uitsluitend
toelichting op de gemeenschappelijke praktijk die is opgesteld en goedgekeurd door de
Werkgroep. De beschrijving van juridische beperkingen die tenuitvoerleggingen verhinderen,
wordt niet opgenomen. De praktijken van de bureaus die niet voldoen aan de
gemeenschappelijke praktijk worden niet beschreven.

3. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

3.1.

Doelstelling 1 - Gebruik van visuele disclaimers

Uit een uitgebreide analyse van de praktijken van de bureaus inzake visuele disclaimers is
gebleken dat er vóór de start van dit project geen consistente en uniforme wijze van gebruik van
visuele disclaimers was in de aanvragen tot inschrijving van een model.

Deze analyse bevestigde dat de meeste bureaus visuele disclaimers aanvaarden in een aanvraag
tot inschrijving van een model, maar dat er geen duidelijke voorwaarden en geharmoniseerde
regels waren om aanvragers te helpen bij het correct openbaarmaken van hun modellen. Dit
leidde ertoe dat het begrip dat onderzoekers hadden van het doel van elke visuele disclaimer
onsamenhangend was.

Om deze incongruentie van praktijken binnen de Europese Unie te verhelpen, en gezien het
belang van passende openbaarmaking van informatie over het model om de reikwijdte van
bescherming te kunnen bepalen, bevat dit hoofdstuk over visuele disclaimers:

- de definitie van een model en de definitie van visuele disclaimers;
- algemene voorwaarden voor de aanvaardbaarheid van visuele disclaimers;
- algemene aanbevelingen voor alle vormen van visuele disclaimers die dit document betreft;
- richtsnoeren voor elke vorm van visuele disclaimer. Deze bestaan uit:

-

een definitie van elke vorm van visuele disclaimer;

-

voorwaarden voor het aanvaarden van elke vorm van visuele disclaimer;

-

voorbeelden.
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De voorgestelde structuur is te vinden in het onderstaande diagram:

1) Definities

2) Algemene
voorwaarden voor
aanvaardbaarheid

4) Voor elk type
disclaimer:

3) Algemene
aanbevelingen

•definitie;
•voorwaarden;
•voorbeelden.

Figuur 2 – Structuur van hoofdstuk over visuele disclaimers

3.1.1 Definities
a) Definitie van een model: een „model” is de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel
ervan die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de
vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan artikel 1, onder a), Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober
1998 betreffende de rechtsbescherming van modellen.
b) Definitie van visuele disclaimers: visuele disclaimers duiden aan dat bescherming niet wordt
aangevraagd en dat registratie niet is verleend voor bepaalde kenmerken van het model in de
afbeelding. Zij geven dus aan wat niet moet worden beschermd. Dit kan worden bereikt:

-

door middel van uitsluiting met onderbroken lijnen, vervaging of kleurschakering van de
kenmerken van het model waarvoor geen bescherming wordt aangevraagd, of

-

door de kenmerken van het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd binnen een
begrenzing op te nemen, waardoor het duidelijk is dat geen bescherming wordt
aangevraagd voor wat buiten de begrenzing valt.

3.1.2 Algemene voorwaarden

Alle vormen van visuele disclaimers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) Visuele disclaimers worden alleen aanvaard wanneer ze duidelijk aangeven dat bescherming
niet wordt aangevraagd voor bepaalde kenmerken van het model in de afbeelding.
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b) Om voor aanvaarding in aanmerking te komen, moet de visuele disclaimer consequent
worden getoond in alle weergaven waar de disclaimer verschijnt wanneer het model in meerdere
weergaven wordt afgebeeld. Bijvoorbeeld:

RCD nr. 001282545-0001 (12.06) (Vaartuigen) Eigenaar: Bombardier Recreational Products Inc.

RCD nr. 002322644-0001 (07.02) (handgrepen voor pannen)
Eigenaar: ACTERVIS, GMBH

Voorbeeld 1 - Consequent gebruik van visuele disclaimers

3.1.3 Algemene aanbevelingen

De volgende algemene aanbevelingen zijn bedoeld om aanvragers te helpen hun modellen correct
af te beelden met disclaimers. Deze aanbevelingen gelden voor alle vormen van disclaimers:
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a) grafische of fotografische voorstellingen waarin alleen het

geclaimde model wordt

weergegeven, hebben de voorkeur.

b) ter verduidelijking van de kenmerken van het model waarvoor bescherming wordt verzocht, kan
het evenwel nuttig zijn het model in context te tonen. In dergelijke gevallen kan het gebruik van
visuele disclaimers nodig zijn.

c) correct gebruik:

-

de visuele disclaimer moet goed zichtbaar zijn en duidelijk blijken uit de afbeelding van het
model. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen de geclaimde en de uitgesloten
kenmerken.

RCD nr. 150297-0001 (02.04) (Schoeisel) (onderdeel van))

Internationaal registratienr. DM/078504

Eigenaar: Salomon SAS

(12.08) (Voertuigen) Eigenaar: DAIMLER AG

Voorbeeld 2 - Duidelijk onderscheid tussen geclaimde en uitgesloten kenmerken

-

de visuele disclaimer moet zelfverklarend zijn wanneer gezien in de context van het gehele
model.

-

aanbevolen wordt om voor de afbeeldingen van een model met lijntekeningen onderbroken
lijnen te gebruiken als visuele disclaimers.

-

in gevallen waarin onderbroken lijnen niet kunnen worden gebruikt om technische redenen
(bijv. wanneer onderbroken lijnen worden gebruikt om stiksel voor kleding of patronen aan
te geven; of wanneer foto's worden gebruikt), wordt het gebruik van vervaging,
kleurschakering of begrenzingen aanbevolen.

d) wanneer te gebruiken:

aanbevolen wordt om visuele disclaimers te gebruiken in de gevallen waarin de grafische of
fotografische voorstelling van het model onderdelen van het voortbrengsel bevat waarvoor geen
bescherming wordt aangevraagd.
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RCD nr. 002182238-0002 (26.03) (Buitenverlichting)

Vervallen gemeenschapsmodel nr. 000030606-0003

Eigenaar: Stanisław Rosa handelend als Zakład

(14.03) (Toetsenarrangement voor mobiele telefoon)

Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA

Eigenaar: Nokia Corporation

Voorbeeld 3 - Nuttige weergaven voor het tonen van de context

3.1.4 Richtsnoeren voor de vormen van visuele disclaimers

a) Onderbroken lijnen
Definitie: onderbroken lijnen bestaan uit stippen of streepjes (of een combinatie daarvan) en
worden gebruikt om aan te geven dat geen bescherming wordt aangevraagd voor de kenmerken
die worden weergegeven met een onderbroken lijn.
Een visuele disclaimer bestaande uit onderbroken lijnen wordt meestal gecombineerd met
ononderbroken lijnen.
Voorwaarden: om voor aanvaarding in aanmerking te komen, moeten de kenmerken waarvoor
geen bescherming wordt aangevraagd duidelijk worden aangeduid met onderbroken lijnen.
Daarentegen moeten de delen waarvoor wel bescherming wordt gevraagd met ononderbroken
lijnen worden aangeduid.
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BX geregistreerd model nr. 38212-0001 (12.16)

Deens geregistreerd model nr. 2013 00070 (20.02) (Delen van

(achteruitkijkspiegels) Eigenaar: Interimage BV

het apparaat voor de opslag, weergave, positionering en
distributie van goederen) ) Eigenaar: Brynild Gruppen AS

Hongaars geregistreerd model nr. D9900409-0001 (08.04) (Handvat van
schroevendraaier) Eigenaar: Cooper Industries, Inc.

Voorbeeld 4 - Onderbroken lijnen

Opmerking: wanneer onderbroken lijnen een kenmerk van het model zijn (zoals stiksels op
kleding), moet dit duidelijk blijken uit de afbeelding. In dergelijke gevallen kan het nuttig zijn om
bijvoorbeeld een vergrote weergave in te dienen.

Frans geregistreerd model nr. 911104-0021 (02.02) (een zak voor het ondersteunen van een urinezakje)
Eigenaar: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Voorbeeld 5: Onderbroken lijnen als een kenmerk van het model (zoals stiksel op kleding)
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Opmerking: in gevallen waarin onderbroken lijnen een kenmerk van het model zijn en een deel
van het model moet worden uitgesloten, kunnen de andere visuele disclaimers worden gebruikt,
zoals kleurschakering, vervaging of begrenzing.

Frans geregistreerd model nr. 911104-0021 (02.02) (een zak voor het ondersteunen van een urinezakje)
Eigenaar: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE

Voorbeeld 6: Gebruik van andere disclaimers wanneer onderbroken lijnen een kenmerk van het model zijn (zoals
stiksel op kleding)

b) Vervaging
Definitie: vervaging is een vorm van visuele disclaimer die bestaat uit het vervagen van de
kenmerken waarvoor geen bescherming wordt aangevraagd in de tekeningen of foto's van een
modelaanvraag.
Voorwaarden: vervaging kan alleen worden aanvaard wanneer de kenmerken waarvoor
bescherming wordt aangevraagd duidelijk te onderscheiden zijn van de uitgesloten (vervaagde)
kenmerken.

RCD nr. 000244520-0002 (12.15) (Banden voor voertuigwielen, pneumatisch) Eigenaar: Nokian Tyres plc

Voorbeeld 7 - Vervaging correct toegepast
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c) Kleurschakering
Definitie: kleurschakering is een vorm van visuele disclaimer die bestaat uit het gebruik van
contrasterende kleurtinten om de kenmerken waarvoor geen bescherming wordt aangevraagd te
verhullen in de tekeningen of foto's van een modelaanvraag.
Voorwaarden: bij gebruik van kleurschakering moeten de kenmerken waarvoor bescherming
wordt aangevraagd duidelijk worden aangegeven, zodat ze goed zichtbaar zijn. Daarentegen
moeten de uitgesloten kenmerken in een andere kleur worden weergegeven en op een manier dat
ze vervaagd of nauwelijks zichtbaar zijn.

RCD nr. 000910146-0004 (12.08) (Automobielen (onderdeel van-))
Eigenaar: TOYOTA MOTOR CORPORATION

Voorbeeld 8 - Kleurschakering correct toegepast

d) Begrenzingen
Definitie: begrenzingen zijn een vorm van visuele disclaimer die worden gebruikt in tekeningen of
foto's van een modelaanvraag om aan te geven dat geen bescherming wordt aangevraagd voor
de kenmerken die niet binnen de begrenzing vallen.

RCD nr. 002182238-0002 (26.03) (Buitenverlichting) Eigenaar:
Stanisław Rosa handelend als Zakład Produkcji Sprzętu
Oświetleniowego ROSA

RCD nr. 001873688-0003 (02.04) (Zolen voor schoeisel)
Eigenaar: Mjartan s.r.o.

Voorbeeld 9 - Begrenzingen correct toegepast
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Voorwaarden: om voor aanvaarding in aanmerking te komen, moeten de kenmerken waarvoor
bescherming wordt gevraagd duidelijk binnen de begrenzing worden aangegeven of afgebeeld.
Daarentegen worden alle buiten de begrenzing vallende kenmerken geacht uitgesloten en dus niet
beschermd te zijn.
Aanbeveling: begrenzingen moeten zorgvuldig worden aangebracht in tekeningen en foto's om te
voorkomen dat meer dan alleen het model binnen de begrenzing wordt opgenomen. Bijvoorbeeld:

CP6 Voorbeeld (12.16) (Luchtinlaatroosters

CP6 Voorbeeld (14.01) (Toonarm naar draaitafels)

voor voertuigen)

Voorbeeld 10 - Begrenzingen incorrect toegepast

3.2.

Doelstelling 2 - Vormen van weergaven

De aanvrager moet de vormen van weergaven indienen, die passend worden geacht voor een
duidelijke, volledige en gedetailleerde openbaarmaking van het model. Indien alle elementen van
het model niet in een enkele weergave kunnen worden afgebeeld, mag de aanvrager hiertoe
aanvullende weergaven indienen, tot het door elk bureau toegelaten maximumaantal weergaven.
De volgende informatie beoogt aanvragers te helpen een modelaanvraag met de passende vorm
van weergave in te dienen en het werk van de modelonderzoekers te vergemakkelijken. Dit
hoofdstuk over vormen van weergaven bevat:
-

de definitie van een weergave;

-

een beschrijving van de mogelijke vormen waarin of manieren waarop aanvragers hun
modellen kunnen afbeelden;

-

algemene aanbevelingen voor alle vormen van weergaven die dit document betreft; en
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-

richtsnoeren voor elke vorm van weergave. Deze bestaan uit:
-

een definitie van elke vorm van weergave;

-

voorwaarden voor aanvaarding van elke vorm van weergave;

-

aanbevelingen voor het indienen van elke vorm van weergave (indien van
toepassing);
voorbeelden.

-

De voorgestelde structuur is te vinden in het onderstaande diagram:

1) Definitie van
weergave

2) Vormen of
manieren van
voorstelling

3) Algemene
aanbevelingen

4) Voor elke vorm van
weergave:
- definitie
- voorwaarden
- aanbevelingen

Figuur 3 - Structuur van hoofdstuk over vormen van weergaven

3.2.1 Definitie van weergave

Een weergave is een visuele voorstelling van het model. Ze kan het model vanuit verschillende
richtingen (hoeken) of op verschillende momenten of in verschillende toestanden weergeven.

3.2.2 Vormen of manieren van voorstelling

De voorstelling van het model kan worden ingediend in de vorm van:
a) tekeningen;
b) foto’s;
c) andere vormen van visuele voorstelling toegelaten door de bureaus.

3.2.3 Algemene aanbevelingen voor alle vormen van weergaven

De volgende algemene aanbevelingen zijn bedoeld om aanvragers te helpen hun modellen correct
af te beelden met vormen van weergaven. Deze aanbevelingen gelden voor alle vormen van
weergaven:
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a) Het is verantwoordelijkheid van de aanvrager om de kenmerken van het model zo volledig
mogelijk openbaarmaken. Dit wordt het best bereikt door aanzichtweergaven van het model te
gebruiken. De aanvrager kan de kenmerken van het model echter verder openbaarmaken aan de
hand van aanvullende of extra weergaven.
b) De aanvrager is niet verplicht om een bepaald aantal weergaven of een bepaalde vorm van
weergave in te dienen, zolang alle kenmerken van het model duidelijk zichtbaar zijn door middel
van de ingediende weergave(n), bv. één weergave kan voldoende zijn:

RCD nr. 002324756-0001 (06.01) (Zitmeubelen) Eigenaar: Axmann
Investment GmbH

RCD nr. 002327015-0001 (12.11) (Fietsframes)
Eigenaar: Marcin, Kacper Hajek

Voorbeeld 11 - Voldoende weergave

c) De weergaven moeten behoren tot een en hetzelfde model.
d) Aanvragers kunnen een of meer weergaven van het model indienen. Elke weergave moet
afzonderlijk worden getoond.
e) In het geval van voortbrengsels die uit meerdere onderdelen bestaan, moet ten minste een
weergave het gehele voortbrengsel weergeven.

3.2.4 Richtsnoeren voor elke vorm van weergave
Het project behandelt de volgende vormen van weergaven:

a) aanzichtweergaven;
b) weergaven die een deel van het model vergroten;
c) wisselende posities;
d) explosieweergaven;
e) deelweergaven;
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f)

doorsneeweergaven;

g) opeenvolging van snapshots;
h) combinatie van verschillende vormen van visuele voorstellingen.

a) Aanzichtweergaven
Definitie: aanzichtweergaven tonen het model vanuit bepaalde richtingen (hoeken) en omvatten
de

volgende

aanzichten:

vooraanzicht,

bovenaanzicht,

onderaanzicht,

rechterzijaanzicht,

linkerzijaanzicht, achteraanzicht en perspectiefweergaven.

RCD nr. 002325456-0001 (31.00) (Mixers, elektrisch [keuken])
Eigenaar: KENWOOD LIMITED

Voorbeeld 12 - Aanzichtweergaven
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Aanbevelingen: aanbevolen wordt dat de aanvrager zoveel mogelijk weergaven indient als nodig
zijn om de kenmerken van het model volledig openbaar te maken, met inachtneming van het
maximumaantal weergaven toegestaan door elk bureau. In sommige gevallen volstaat een enkele
weergave.

RCD nr. 002319392-0001 (25.04) (Krukken, trappen) Eigenaar:

RCD nr. 002319392-0001 (25.04) (Krukken, trappen)

CDH GROUP (société par actions simplifiée)

Eigenaar: CDH GROUP (société par actions simplifiée)

Voorbeeld 13 - Voldoende weergave

b) Weergaven die een deel van het model vergroten
Definitie: vergrote weergaven tonen een deel van een geheel model op een vergrote schaal.
Voorwaarden:
-

Een enkele vergrote weergave is aanvaardbaar mits het vergrote deel al zichtbaar is in een
van de andere ingediende weergaven.

-

De weergave van het vergrote deel van het model moet in een afzonderlijke weergave
worden getoond.

RCD nr. 001913690-0002 (24.02) (PCR-multiwellplaten) Eigenaar: ABGENE
LIMITED

Voorbeeld 14 - Aanvaardbaar (verschillende weergaven)
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CP6 Voorbeeld (32.00) (Oppervlaktepatronen)

Voorbeeld 15 - Onaanvaardbaar (dezelfde weergave)

c) Wisselende posities
Definitie: modellen met wisselende posities hebben een verschijningsvorm die in verschillende
configuraties kan worden gewijzigd zonder enige toevoeging of verwijdering van onderdelen.
Deze modellen hebben voorgedefinieerde stadia van gebruik die elk overeenkomen met een
wisselende positie. In sommige gevallen kunnen verschillende configuraties verschillende
voortbrengsels opleveren, zoals in het geval van een tas die tot handdoek kan worden
geconverteerd (zie voorbeeld 16).
Voorwaarden:
- De weergaven die de verschillende configuraties van het model tonen, zijn aanvaardbaar mits
er geen onderdeel wordt toegevoegd of verwijderd.
- De weergaven die de verschillende configuraties van het model tonen, moeten afzonderlijk
worden getoond.

RCD nr. 002257493-0001 (25.02) (Dakconstructies) Eigenaar: Glazing Vision Ltd.
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RCD nr. 000588694-0012 (14.03) (Mobiele telefoons) Eigenaar: Fujitsu Mobile Communications Limited

RCD nr. 002319814-0001 (06.06) (Vrijetijdsmeubelen) Eigenaar: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński

RCD nr. 002329938-0001 (06.01) (Stoelen [zetels]) Eigenaar: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH

Kroatisch geregistreerd model nr. D20110100 (03.01) (Tassen met handdoek en portemonnee) Eigenaar: KOART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt

Voorbeeld 16 - Aanvaardbare wisselende posities (verschillende weergaven)
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RCD nr. 002257493-0001 (25.02) (Dakconstructies)
Eigenaar: Glazing Vision Ltd.

RCD nr. 000588694-0012 (14.03) (Mobiele telefoons) Eigenaar: Fujitsu Mobile Communications Limited

Voorbeeld 17 - Onaanvaardbare wisselende posities (de voorgedefinieerde stadia van gebruik van het model worden in
dezelfde weergave getoond)

d) Explosieweergaven
Definitie: explosieweergaven bestaan uit weergaven die de onderdelen van een voortbrengsel
gedemonteerd tonen om duidelijk te maken hoe de onderdelen in elkaar passen.

Voorwaarden:
- Explosieweergaven moeten worden gecombineerd met ten minste een weergave die het
voortbrengsel gemonteerd weergeeft (zie voorbeeld 18 - weergave nr. 2 moet worden
gecombineerd met weergave nr. 1).
- In deze weergaven moeten alle onderdelen van een voortbrengsel gedemonteerd worden
afgebeeld in een afzonderlijke weergave (zie voorbeeld 18 - weergave nr. 2).
- De gedemonteerde onderdelen moeten in de directe nabijheid en in volgorde van montage
worden weergegeven (zie voorbeeld 18 - weergave nr. 2).
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Weergave nr. 1 Gemonteerd

Weergave nr. 2 Explosieweergave

RCD nr. 001847468-0003 (09.03) (Verpakkingsmateriaal) Eigenaar: Josefa Colls Llobet

Kroatisch geregistreerd model nr. D20140080 (24.01) (Armbanden met spierstimulator) Eigenaar: Dominik Žinić

RCD 001385926-0001 (09.03) (Drankverpakkingen) Eigenaar Mocktail Beverages, Inc.

Voorbeeld 18 - Explosieweergaven

Opmerking: een explosieweergave in een extra weergave kan helpen het begrip van het model te
vergemakkelijken. De geschiktheid van explosieweergaven voor het afbeelden van het model doet
echter geen afbreuk aan de beperkingen die in de nationale en EU-wetgeving zijn gesteld aan de
bescherming van onderdelen van een product die bij gebruik deels of geheel onzichtbaar zijn.

32

Convergence

e) Deelweergaven (fragmentarische weergaven)
Definitie: een deelweergave toont een onderdeel van een voortbrengsel in afzondering. Een
deelweergave kan vergroot zijn.
Voorwaarden:
- Deelweergaven moeten worden gecombineerd met ten minste een weergave van het
samengestelde voortbrengsel (de verschillende onderdelen moeten aan elkaar zijn
verbonden) - zie voorbeeld 19, weergaven nrs. 2, 3 en 4 in combinatie met weergave nr. 1).
Samengestelde weergave nr. 1

Deelweergave nr. 2

Deelweergave nr. 3

Deelweergave nr. 4

RCD nr. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Luchtfilters, containers voor luchtfilters, voor motoren)
Eigenaar: BMC S.r.l.

Voorbeeld 19 - Deelweergaven.

- Het staat bureaus die een reeks artikelen als een enkel voortbrengsel accepteren, vrij om
dezelfde voorwaarden toe te passen.
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f) doorsneeweergaven
Definitie: doorsneeweergaven zijn opengewerkte gedeelten ter aanvulling van aanzichtweergaven
die een kenmerk of kenmerken van de verschijningsvorm van het voortbrengsel illustreren, zoals
de omtrek, het oppervlak, de vorm of de configuratie van het voortbrengsel.
Voorwaarden:
- Voorstellingen met technische indicatoren, zoals axiale lijnen of maten (afmetingen), cijfers,
enz., zijn niet aanvaardbaar.
- De doorsneeweergave moet op eenduidige wijze een weergave van hetzelfde model zijn.
- Doorsneeweergaven

mogen

niet

zonder

andere

traditionele

weergaven,

zoals

aanzichtweergaven, worden ingediend.

Spaans geregistreerd model nr. I0152702-D (01.01) (Koekjes) Eigenaar: CUETARA, S.L.

BX geregistreerd model nr. 38478-0002 (23.02) (Wastafels) Eigenaar: Maan
Amsterdam Holding BV

Voorbeeld 20 - Doorsneeweergaven
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Opmerking: doorsneeweergaven kunnen het begrip van het model vergemakkelijken. De
geschiktheid van dergelijke weergaven voor het afbeelden van het model doet echter geen afbreuk
aan de beperkingen die in de nationale en EU-wetgeving zijn gesteld aan de bescherming van
onderdelen van een product die bij gebruik deels of geheel onzichtbaar zijn.
g) Opeenvolging van snapshots (geanimeerd model)

Definitie: snapshots zijn een korte opeenvolging van weergaven die worden gebruikt om een
enkel geanimeerd model op verschillende specifieke momenten te tonen in een duidelijk te
begrijpen progressie. Dit geldt voor:
- een geanimeerd pictogram (model bestaande uit een opeenvolging);

RCD nr. 2085894-0014 (14.04) (Geanimeerde schermweergaven) Eigenaar: NIKE Innovate C.V.

RCD nr. 001068001-0002 (14.04) (Pictogrammen, geanimeerde pictogrammen, schermweergaven en pictogrammen) Eigenaar: Deutsche
Telekom AG

- een geanimeerde grafische gebruikersinterface (model van een interface).
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RCD nr. 001282388-0031 (14.04) (Geanimeerde grafische gebruikersinterfaces voor een schermweergave of een deel daarvan)
Eigenaar: Sony Corporation

Voorbeeld 22 - Geanimeerde grafische gebruikersinterface

Voorwaarden:
- In principe moeten alle weergaven van een geanimeerd pictogram en grafische
gebruikersinterface visueel gerelateerd zijn. Dit betekent dit dat ze kenmerken gemeen
moeten hebben.
- De aanvrager moet de weergaven op een zodanige wijze nummeren dat een duidelijk beeld
van de beweging of de progressie ontstaat.
Opmerking: een videoclip is een potentiële manier om deze modellen af te beelden (omdat dit het
mogelijk maakt de opeenvolging van de beweging te zien en visueel te begrijpen). Er zijn echter
nog geen technische middelen om een model met een videoclip in te dienen.

h) Combinatie van verschillende vormen van visuele voorstelling

Aanbeveling:
Een model moet worden afgebeeld met slechts één visueel formaat (tekening of foto) om te
voorkomen dat aspecten worden openbaargemaakt die bijdragen aan een andere algemene
indruk. Wanneer meerdere afbeeldingen van een model worden gebruikt, moet elke afbeelding
duidelijk betrekking hebben op hetzelfde model en overeenkomen bij vergelijking van de
openbaargemaakte kenmerken.
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CP6 Voorbeeld (21.01) (Voertuigen [speelgoed])

Voorbeeld 23 - Onaanvaardbare combinatie

3.3.

Doelstelling 3 - Neutrale achtergrond

Een uitvoerige analyse van de praktijken van de bureaus inzake neutrale achtergrond heeft
vastgesteld dat, hoewel de bureaus eisten dat modelaanvragen werden afgebeeld op een neutrale
achtergrond, er geen gemeenschappelijke aanpak was met betrekking tot de interpretatie van het
concept van neutrale achtergrond. Deze situatie verhinderde het vaststellen van duidelijke en
geharmoniseerde voorwaarden om aanvragers in de EU te helpen hun modellen op correcte wijze
op een neutrale achtergrond af te beelden.
Om te beoordelen of een achtergrond neutraal is, moeten daarom de volgende aspecten in
aanmerking worden genomen: kleur, contrast en schaduwen.

Figuur 4 - Structuur van hoofdstuk over neutrale achtergrond

3.3.1 Voorwaarden voor gekleurde achtergrond

a) Een enkele of overheersende kleur in de achtergrond is altijd aanvaardbaar als deze afsteekt
tegen de kleuren van het model.
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Vervallen Oostenrijks model nr. 1747/1999 (01.01) ) (IJslolly) Eigenaar:
Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG

RCD nr. 001390298-0001 (15.05) (Wasmachines [onderdeel van-])
Eigenaar: BSH Hausgeräte GmbH

Voorbeeld 24 - Aanvaardbare, effen gekleurde achtergrond

CP6 Voorbeeld (09.02) (Jerrycans)

CP6 Voorbeeld (22.05) (Aas voor vissen)

Voorbeeld 25 - Onaanvaardbare, effen gekleurde achtergrond

RCD nr. 002333484-0001

Vervallen Grieks model nr. 20040600136-0001 (11.01)

(02.02) (Sportkleding) Eigenaar: La Hoya Lorca - Club de fútbol

(Armband) Eigenaar: Maria Mantzagrioti Meimaridi

Voorbeeld 26 - Aanvaardbare, dominant gekleurde achtergrond
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CP6 Voorbeeld (01.01) (Cakes)

Voorbeeld 27 - Onaanvaardbare, dominant gekleurde achtergrond

b) Graderende kleuren of meerdere kleuren in de achtergrond zijn aanvaardbaar als het model
duidelijk te onderscheiden is.

Deens geregistreerd model nr. 2013 00008
(23.01) (Kranen) Eigenaar: Lijn Nymann Emilie Kampmann,

RCD nr.001387476-0001 (09.01) (Flessen)
Eigenaar: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap

Nadja Ibsen, Pernille Hinborg

Frans geregistreerd model nr. 955805-0005 (09.07)
(Dop voor parfumfles) Eigenaar: SNIC SARL

Voorbeeld 28 - Aanvaardbare graderende achtergrond of achtergrond
met meerdere kleuren
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3.3.2 Voorwaarden voor contrast

a) Alle kenmerken van het model moeten duidelijk zichtbaar zijn.

b) Het contrast wordt als onvoldoende beschouwd wanneer de kleur van de achtergrond en die
van het model hetzelfde zijn en gedeeltelijk in elkaar overgaan. Het gevolg is dat niet alle
onderdelen van het model voldoende contrasteren met de achtergrond (d.w.z. het is niet duidelijk
waar het voortbrengsel eindigt en de achtergrond begint).

c) Soms kan een donkere achtergrond helpen wanneer het model doorzichtig of licht van kleur is
en vice versa.

Bx geregistreerd model nr. 38895-00 (25.03)
(Schur) Eigenaar: Herman Lankwarden

Voorbeeld 29 - Voldoende contrast

Vervallen Portugees model nr. 420-0006 (06.01)
(Stoelen) Eigenaar: Abril Mobiliário

CP6 Voorbeeld (06.01) (Stoelen)

Vervallen RCD model nr. 000234265-0001(09.01)
(Flessen) Eigenaar: Torgovy Dom Aroma (ZAO)

Voorbeeld 30 - Onvoldoende contrast

40

Convergence

3.3.3 Voorwaarden voor schaduwen/reflecties

a) Schaduwen of reflecties zijn aanvaardbaar zolang alle kenmerken van het model zichtbaar
blijven.
b) Schaduwen of reflecties zijn onaanvaardbaar wanneer het onderwerp van bescherming van het
model in elk van de ingediende weergaven niet op een eenduidige wijze kan worden bepaald.

Dit kan gebeuren wanneer:
-

er een beperkt kleurcontrast met het model is;

-

schaduwen verhinderen dat alle kenmerken van het model zichtbaar zijn, bijvoorbeeld
omdat ze het model of onderdelen van het model verbergen of de contour van het model
vertekenen.

Deens geregistreerd model nr. 2013 00030 (08.05, 08.08)

Deens geregistreerd model nr. 2013 00057 (11.01)

(Houder) Eigenaar: KITCINO ApS

(Sieraden) Eigenaar: House of Hearing

Deens geregistreerd model nr. 2013 00069 (12.11) (Bakfiets) Eigenaar: 3PART A/S

Voorbeeld 31 - Aanvaardbare schaduwen
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CP6 Voorbeeld (11.02) (Bloemvazen)

CP6 Voorbeeld (14.01) (Hoofdtelefoons)

Voorbeeld 32 - Onaanvaardbare schaduwen

CP6 Voorbeeld (11.01) (Vingerringen)

Voorbeeld 33 - Aanvaardbare reflecties

CP6 Voorbeeld (07.01) (Fruitschalen)

CP6 Voorbeeld (07.01) (Fruitschalen)

Voorbeeld 34 - Onaanvaardbare reflecties
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3.4.

Doelstelling 4 - Formaat van weergaven

Een grondige analyse van de wettelijke bepalingen van de bureaus heeft vastgesteld dat sommige
bureaus juridische beperkingen hebben met betrekking tot de vereiste kwaliteitsnormen voor
aanvragen ontvangen langs elektronische weg en op papier. Aangezien het niet mogelijk is om tot
een gemeenschappelijke praktijk over dit onderwerp te komen vanwege bepaalde juridische
beperkingen, werd een vergelijkende studie uitgevoerd. De resultaten van deze studie worden
verstrekt aan het einde van dit document (bijlagen 1 en 2). Opdat gebruikers beter begrijpen wat
de beste manier is om hun modellen af te beelden, worden hieronder tevens aanbevelingen
verstrekt voor het afbeelden van de modellen in de vorm van de tekeningen en/of foto's.

3.4.1 Kwaliteitsaanbevelingen voor het afbeelden van modellen in de vorm van
tekeningen en/of foto's
a) In de vorm van tekeningen: de tekeningen moeten van goede kwaliteit zijn, zodat de
afbeeldingen met heldere en donkere ononderbroken lijnen worden getekend; afbeeldingen
moeten zo reproduceerbaar zijn dat de kenmerken van het model duidelijk zichtbaar blijven.

Daarom moet het volgende worden vermeden in de afbeeldingen:
- slechte kwaliteit van de lijnen;
- vervaagde lijnen;
- aanzienlijke pixelatie;
- samenkomende lijnen die zwarte en ongedefinieerde gebieden vormen;
- tekeningen die uitzonderlijk klein of groot zijn;
- tekeningen met tekens van verwijdering of correctie.

b) In de vorm van foto's: afbeeldingen van het model die in de vorm van foto's worden ingediend,
moeten van goede kwaliteit zijn; het model moet zo worden weergegeven dat alle kenmerken van
het getoonde model duidelijk zichtbaar en geschikt voor reproductie zijn. Om de kwaliteit van de
fotoafbeeldingen te waarborgen, dient het volgende te worden vermeden:
- niet-gedefinieerde gebieden door gebrek aan licht;
- schittering op glanzende, reflecterende of transparante oppervlakken;
- vervaging (tenzij gebruikt als een disclaimer);
- slecht contrast;
- duidelijke verwijderingen of correcties.
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3.4.2 Vergelijkende studie naar:
a) modelaanvraag op papier (bijlage 1)

- weergave van het model op papier (bv. formaat van het afzonderlijke blad en andere
voorwaarden);
- maximumaantal modellen per aanvraag en maximumaantal weergaven per model;
- aantal ingediende afbeeldingen per blad;
- aantal afbeeldingen per weergave;
- indicatie van aantal weergaven;
- aanvaarding van beschrijvingen in de afbeelding, bv. vooraanzicht, achteraanzicht;
- aanvaarding van technische tekeningen, verklarende tekst, formulering of symbolen in de
afbeelding;
- vereiste aantal kopieën;
- omvang in cm van de afbeeldingen van foto's en tekeningen in enkelvoudige en meervoudige
aanvragen (minimum en maximum).

b) elektronische modelaanvraag (bijlage 2)

- maximumaantal weergaven per bijlage;
- maximumaantal modellen geüpload per aanvraag en maximumaantal weergaven geüpload
per model;
- type bestandsformaat;
- maximumomvang van de aanvraag;
- maximumomvang per weergave;
- minimum- en maximumresolutie (dpi);
- bureaus met een systeem voor elektronische indiening.
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BIJLAGE 1: Aanvragen ontvangen op papier
Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

Vereiste
aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

Twee
BG

A4 (29,7 cm × 21

Geen

Max. 7

cm)

beperking

aanzichten

6

Ja

Min. 3 cm × 4 cm en 14 cm
× 24 cm

Ja

Ja

Nee

kopieën van
elke
afbeelding

Drie kopieën
van elke
BX

A4

50

Geen beperking

24 afb.

Ja

Min. 4 cm × 4 cm en max.
16 cm × 24 cm

afbeelding,
Nee

Ja

Nee

waaronder
een
exemplaar op
papier.

CH

CY

A4

A4 (29,7 cm × 21
cm)

Geen
beperking

50

Verschillende
Geen beperking

weergaven zijn

Ja

Max: A4

Ja

Ja

Max: 6 cm x 6 cm

Ja

mogelijk

Geen beperking

Ja, maar naast de
afbeelding

Ja

Nee

Ja

Slechts één
kopie

Slechts één
kopie
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

CZ

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

Geen beperking, A4

Geen

aanbevolen

beperking

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Geen beperking

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

Geen beperking

Ja

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

Geen beperking

Ja

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

Vereiste
aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

Ja, op het
afzonderlijke blad

Vijf kopieën
Nee

van elke
afbeelding

In navolging van afdeling 7 III 3

Het model moet
DE

worden afgebeeld
op de officiële

100

Geen beperking. Voor elk

Model

model in een

(Modellenuitvoeringsverordening)

Max. 10

meervoudige aanvraag

weergaven

moet echter een

formulieren (A4)

dient een afbeelding slechts één
weergave van het model te tonen

Min.:3 cm x 3 cm

Ja, deze

Nee. Deze moeten

moeten

worden toegelicht in
een afzonderlijke

(dus niet 2 objecten van hetzelfde

worden

afzonderlijk formulier

model in dezelfde weergave) -

vermeld.

beschrijving.

worden gebruikt.

maar geen gestandaardiseerde

Ja

Nee

Eén set is
Nee

voldoende.
Kopieën zijn
niet vereist.

weergave.

DK

Geen beperking

Geen
beperking

Geen beperking

Geen beperking

Ja

Geen beperking

Nee

Slechts één
kopie

Twee
EE

A4 (29,7 cm × 21

Geen

cm)

beperking

Geen beperking

Geen beperking

Ja

Geen beperking

Ja

Nee

Nee

kopieën van
elke
afbeelding
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

ES

FI

FR

A4

A4

A4 (29,7 cm × 21
cm)

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

50

Geen
beperking

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Max. 7
weergaven

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

7

Ja

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

26,2 cm x 17 cm

Ja

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

Nee

Geen beperking

Ja

maar moet zichtbaar zijn,

Ja

Nee

Nee

max. A4

Geen beperking

1

Ja

van de afmetingen

Twee
Ja

Nee

kopieën van

1908

elke
afbeelding

toegestaan. Geen
grafische symbolen in

Geen beperking
A4

50

weergaven per
model

afbeeldingen.

N.v.t.

Ja

Max.: 16 cm x 16 cm

kopieën

Alleen voor klasse

Tekst is niet

GR

kopie

bijgevoegd

Max: 15 cm x 18 cm

voor het aantal

Slechts één

Twee

Min: 8 cm in ten minste een
100

Parte superior

Geen minimumbeperkingen
Geen beperking

Vereiste

Ja

Nee
Technische tekeningen
worden aanvaard,

Fotokopieën
worden niet
aanvaard. Foto‛s
van polaroid
films worden niet
aanvaard.
Afbeeldingen
moeten geschikt

maar mogen geen

zijn voor offset-

tekst bevatten.

publicatie
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

Vereiste
aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

A4 (29,7 cm × 21 cm); het
model moet worden
afgebeeld op wit papier en
daarop worden afgedrukt

Min: 4 cm × 4 cm; max.:

of geplakt. Grafische of
fotografische voorstellingen

HR

van een model moeten
rechte hoeken en rechte

Geen

Max. 6

beperking

aanzichten

26,2 cm x 17 cm; er moet
1

Ja

een marge zijn van

Ja

Nee

Nee

minimaal 2,5 cm aan de

randen hebben, mogen

Slechts één
kopie

linkerkant

niet worden gevouwen,
gemarkeerd of verbonden
aan het formulier door
middel van perforaties.

Geen beperking op het aantal,

Nee - De afbeelding mag geen

maar er zijn voorwaarden voor
minimum- en
maximumomvang (zie

HU

A4

50

Geen beperking

Foto's: Min.: 3 cm x 4 cm

Afmetingen van de

De afbeelding dient

Max.: 12 cm x 15 cm

afbeeldingen).

het model op eenduidige

Grafische voorstelling:

Indien een blad meer dan één

wijze weer te geven.

Max: A4 Ruimte bovenaan

toegevoegde lijnen bevatten

Nee -

die het begrip van het model

Zie juridische

zouden kunnen verstoren,

bepalingen van het

zoals onderbroken lijnen,

Ja

kruisarcering of toelichtingen,
opmerkingen of titels.

HIPO:
Besluit nr. 19/2001

Zie juridische bepalingen van

betreffende de

het HIPO: Besluit nr. 19/2001

gedetailleerde formele

afbeelding zijn (ten minste 2

betreffende de gedetailleerde

voorwaarden

cm).

formele voorwaarden.

afbeelding bevat, moet er een
vrije ruimte tussen elke

elk blad papier (2,5 cm)

Eén kopie
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

IE

A4

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

100

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Geen beperking

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

1

Ja

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

Min. 9 cm x 12 cm
Max. 18 cm x 24 cm

Ja

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

Ja

Nee

Ter verduidelijking kunnen

IS

IT

A4 (21 cm x 29,7

Geen

cm)

beperking

A4

Geen
beperking

Geen minimum,
Geen beperking

Geen beperking

Ja

Ja
maximum 21 cm x 29,7 cm

Geen beperking

1

Ja

A4-formaat (29,7 x 21 cm)

Ja

Vereiste

Eén

Twee kopieën

illustraties worden

van elke

voorzien van

afbeelding van

beschrijvende etiketten

Nee

een model

(bijv. "omhoog”, "omlaag",

moeten worden

"dwarsdoorsnede”)

ingediend

Ja

Nee

Slechts één
kopie

Drie kopieën
LT

A4

100

Geen beperking

1

Ja

Max.: 200 mm x 150 mm
(= 20 cm x 15 cm)

van elke
Ja

Nee

Nee

weergave
van het
model.
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

Vereiste
aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

Er moeten
twee kopieën

In geval van meerdere
LV

A4

Geen
beperking

van elke

afbeeldingen moet er
Geen beperking

een lege ruimte van 2

Ja

cm tussen elke

Min.: 9 cm x 12 cm
Max.: A4-formaat

Ja

Nee

Nee

afbeelding
van een
model

afbeelding zijn

worden
ingediend

MT

A4

1

7

1

Ja

Min. 6 cm x 6 cm
Max. 16 cm x 18 cm

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Eén kopie

De afmetingen van de
NO

A4

Geen
beperking

Geen beperking

Geen beperking

Ja

afbeeldingen moeten ten
minste 3 cm zijn

Slechts één
kopie

Min.: 5 mm breed

Min.: 5 cm × 5 cm.

PL

A4

10

Geen beperking

Geen beperking

Ja

Eén kopie

Max. 13 cm x 18 cm
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

100

Max. 7

Eén blad heeft de

aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

weergaven

voorkeur

NEE - wij aanvaarden

tekeningen: er moet een

Ja

marge zijn van ten minste: 2,5

Ja

cm aan de linkerkant, 1,5 cm

geplakt. De bladen

de beschrijving

Nee

afzonderlijk

onderkant

Min.: 60 mm x 60 mm of een

Drie kopieën van

meervoud daarvan (min. 6 cm x

100

Geen beperking

Min. 1, max. 12

Ja

6 cm)

Ja

Max.: 180 mm x 240 mm (18

Voorlopig niet, maar
kan worden aanvaard

elke afbeelding,

Nee

A4

Geen
beperking

Geen beperking

Geen beperking

Ja

Max: A4

waaronder een
exemplaar op
papier.

cm x 24 cm)

SE

kopie

de bovenkant en 1 cm aan de

gevouwen of geniet)

A4

Slechts één

aan de rechterkant, 2,5 cm aan

mogen niet worden

RO

Vereiste

10 cm × 15 cm zijn;

ondoorschijnend wit
worden afgedrukt of

afbeeldingen op foto's en

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

afbeeldingen moet ten minste

worden afgebeeld op

PT

Is het

Foto's: de omvang van de

A4. (Het model moet

papier (A4) en daarop

Afmetingen van de

Ja

Ja, ter toelichting

Nee

Slechts één
kopie
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

SI

Onbepaalde tijd

SK

Min.: A6 Max.: A4

TR

A4

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Geen

Max. 6

beperking

weergaven

Geen
beperking

Geen
beperking

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

Geen beperking

Ja

Geen beperking

Niet vastgesteld

Ja

Geen beperking

Max. 4

Ja

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

Min.: 3 cm x 3 cm
Max: 16 cm × 16 cm

Min.: A6 Max.: A4

Min:8 cm x 8 cm
Max:16 cm x 16 cm

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja. De figuren die het
model weergeven moeten
rechtop worden
geïllustreerd, waarbij elk

UK

A4

Max. 7
weergaven

1

Nee

Vereiste

figuur op passende wijze
wordt aangeduid
(bijvoorbeeld,
perspectieftekening,
vooraanzicht, zijaanzicht,

Drie kopieën
van elke afb.

Drie kopieën

Slechts één
kopie

Nee. Slechts
dwarsdoorsnede
Afmetingen of andere
technische
specificaties mogen
niet worden

Slechts één
kopie

opgenomen in de
afbeeldingen.

enz.)
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Weergave van het
model op papier
(bv. formaat van
het afzonderlijke
blad en andere
voorwaarden);

Maximum
-aantal
modellen
per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten
ingediend per
model

Aantal afbeeldingen

Komt elke afbeelding

die per blad kunnen

overeen met een

worden ingediend

aanzicht?

Afmetingen van de

Is het

afbeeldingen op foto's en

aantal

tekeningen in

aanzichte

enkelvoudige en

n

meervoudige aanvragen

aangedui

(minimum en maximum).

d?

Zijn technische
Zijn beschrijvingen

tekeningen,

van de vormen van

verklarende tekst,

aanzicht toegelaten,

formulering of

Vereiste
aantal

bijv. vooraanzicht,

symbolen

kopieën

achteraanzicht?

toegestaan in de
afbeelding?

Nee. Afmetingen of
Verschillende
WIPO

A4

100

Geen beperking

aanzichten zijn

Nee, we aanvaarden

Min. 3 cm x 3cm
Ja

Ja
Max. 16 cm x 16 cm

mogelijk

onderschriften
afzonderlijk

andere technische
specificaties mogen

Slechts één

niet worden

kopie

opgenomen in de
afbeeldingen.

Model afgebeeld op

EUIPO

Geen beperking

ondoorschijnend wit

Max. 26,2 cm × 17 cm

papier en daarop

Een marge van ten minste

afgedrukt of geplakt.
De bladen papier

Geen
beperking

Er worden echter
maximaal 7

1

Ja

2,5 cm moet aan de

weergaven

linkerkant worden

mogen niet worden

ingeschreven/gepubl

vrijgehouden

gevouwen of geniet

iceerd

Ja

Ja

Nee

Slechts één
kopie
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BIJLAGE 2: Elektronisch ontvangen aanvragen
Maximumaantal
Maximumaantal

modellen

aanzichten per bijlage

geüpload per
aanvraag

BG

Eén aanzicht per bijlage

Geen beperking

Maximumaantal
aanzichten geüpload

Maximumom
Type bestandsformaat

per model

7

Maximum
omvang

vang van de

JPG, PNG, GIF

maximum-

elektronische indiening? Zo ja, welk
systeem? Zo niet, wordt dit wel verwacht?

1 MB

Geen beperking

https:/portal.bpo.bg.

2 MB

Geen beperking

aanzicht

Max. 50 MB

Geen
BX

Eén aanzicht per bijlage

50

Geen beperking

JPEG/GIF

maximum,
geen controle

CH

Verschillende aanzichten
zijn mogelijk

Geen beperking

Geen beperking

CY

Alle formaten die kunnen
worden behandeld

Max. 20 MB

Heeft uw bureau een systeem voor

resolutie (dpi)

per

aanvraag

Minimum- en

20 MB

Systeem voor elektronische indiening van
Cooperation Fund en aangepast voor het BBIE

Bij voorkeur 300

Nee, maar u kunt uw aanvraag per e-mail

dpi

versturen.

Geen beperking

Ja

Elektronische indiening is niet beschikbaar - n.t.b.

CZ

Geen beperking

DE

Eén aanzicht per bijlage

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

JPG

Geen

Geen

beperking

beperking

2 MB

Min. 300 dpi
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Maximumaantal
Maximumaantal

modellen

aanzichten per bijlage

geüpload per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten geüpload

Maximumom
Type bestandsformaat

per model

vang van de
aanvraag

Maximum
omvang
per
aanzicht

Minimum- en

Heeft uw bureau een systeem voor

maximum-

elektronische indiening? Zo ja, welk

resolutie (dpi)

systeem? Zo niet, wordt dit wel verwacht?

Geen

DK

Geen beperking

Geen beperking

Geen beperking

PDF

beperking, maar
max. 10 MB per

10 MB

Geen beperking

Wij hebben een systeem voor elektronische indiening,
intern ontwikkeld door DKTPO

bestand

EE

Eén aanzicht per bijlage

Geen beperking

Geen beperking

JPG, GIF, BMP

ES

Eén aanzicht per bijlage

50

7

JPG

FI

Geen

Geen

beperking

beperking

Max. 50 MB

2 MB

Geen beperking

Ja. CFO is gepland voor toekomstig gebruik.

Elektronische indiening van het BHIM

Elektronische indiening is niet beschikbaar

FR

Eén aanzicht per bijlage

GR

Eén aanzicht per bijlage

HR

Eén aanzicht per bijlage

100

100

Max. 50 modellen

Max. 20 weergaven

per aanvraag

per model

Geen beperking

6

JPG/GIF/PNG

Geen

JPG

5 MB

Min. 300 dpi

Ja, intern systeem voor elektronische indiening

DS elektronische indieningen van BHIM

2 MB

aangepast aan de Griekse wetgeving

Ja; "e-Prijava" is een elektronische dienst voor
JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP

Max. 40 MB

5 MB

Max. 600 dpi

het indienen van aanvragen voor inschrijving
van industrieel eigendomsrecht via het internet
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Maximumaantal
Maximumaantal

modellen

aanzichten per bijlage

geüpload per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten geüpload

Maximumom
Type bestandsformaat

per model

vang van de
aanvraag

Maximum
omvang
per
aanzicht

JPG/PNG

HU

Eén aanzicht per bijlage

50

Minimum- en
maximum-

elektronische indiening? Zo ja, welk

resolutie (dpi)

systeem? Zo niet, wordt dit wel verwacht?

Huidige

(Regeringsbesluit nr.

100

technische

100

147/2007

aanzichten x

limieten:

(technische limiet - elk

betreffende de vaststelling

max. 250

max. 250 Kbyte)

van uitvoeringsbepalingen

Kbyte/aanzich

maximaal

inzake het elektronisch

t

en elk max.250

250 Kbyte

indienen...)

100 aanzichten

Kbyte

800 x 600 pixels

IE

Eén aanzicht per bijlage

100

7

JPEG

Geen beperking

4 MB
300 dpi

IS

Alleen klanten met een e-handtekening kunnen
elektronisch indienen via "Ügyfélkapu"
(Clientgate) of via de officiële website van het
HIPO:
https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Cas
e6.page

Elektronische indiening werd geïntroduceerd op
11/12/2015

Elektronische indiening is nog niet beschikbaar maar is gepland - 2015

Max.
IT

Heeft uw bureau een systeem voor

Eén aanzicht per bijlage

Geen beperking

Geen beperking

PDF

bestandsgroott
e 10 MB

LT

Eén aanzicht per bijlage

100

Geen beperking

LV

Eén aanzicht per bijlage

Geen beperking

Geen beperking

JPG, GIF, PNG

Geen
beperking

JPEG, JPG, BMP, TIFF,

Geen

TIF, PNG

beperking

Geen
beperking

300 dpi

Elektronische indiening beschikbaar
(https://servizionline.uibm.gov.it)

2 MB

Geen beperking

Ja, CF SP FO

15 MB

Min. 300 dpi

BHIM CF SP DS elektronische indiening

56

Convergence
Maximumaantal
Maximumaantal

modellen

aanzichten per bijlage

geüpload per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten geüpload

Maximumom
Type bestandsformaat

per model

MT

Eén aanzicht per bijlage

1

7

NO

Nee

Nee

Nee

PL

Geen beperking

in geval van een

10 of onbeperkt
Geen beperking

set

vang van de
aanvraag

JPG, PNG, GIF

N.v.t.

Geen beperkingen, alleen

Maximum
omvang
per
aanzicht

Geen
controles

TIFF, TIF, JPG, GIF, doc,

Geen

Geen

docx, rtf, pdf, txt

beperking

beperking

JPG/TIFF/PDF - formulier

Eén aanzicht per bijlage

100

7

RO

Eén aanzicht per bijlage

100

Geen beperking

GIF

SE

Eén aanzicht per bijlage

Geen beperking

Geen beperking

JPG, PNG, GIF

10 MB

van A4-formaat

Geen
beperking

Geen
beperking

Heeft uw bureau een systeem voor

maximum-

elektronische indiening? Zo ja, welk

resolutie (dpi)

systeem? Zo niet, wordt dit wel verwacht?

N.v.t.

http://ips.gov.mt/welcome/

10 MB

aanbevelingen

PT

Minimum- en

www.altinn.no/en

Geen regeling

Min. 300 dpi en
max. 600 dpi

2 MB

Max. 600 dpi

50 Mb

300 dpi

Ja, epuap.gov.pl

JA

Sep-14

Elektronische indiening vanuit CFO en
aangepast voor PRV
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Maximumaantal
Maximumaantal

modellen

aanzichten per bijlage

geüpload per
aanvraag

Maximumaantal
aanzichten geüpload

Maximumom
Type bestandsformaat

per model

vang van de
aanvraag

Maximum
omvang
per
aanzicht

Minimum- en

Heeft uw bureau een systeem voor

maximum-

elektronische indiening? Zo ja, welk

resolutie (dpi)

systeem? Zo niet, wordt dit wel verwacht?

Max. 300 dpi

SI

Eén bijlage per weergave

10

6

JPG

Max. 130 MB

2 MB

Min. is niet

JA

beperkt

SK

Elektronische indiening is nog niet beschikbaar maar is gepland - 2016

TR

Eén aanzicht per bijlage

UK

Max. 7 weergaven

WIPO

EUIPO

Verschillende aanzichten
zijn mogelijk

Eén aanzicht per bijlage

Geen beperking

Geen beperking

JPG

Geen
beperking

1 MB

Alleen 300dpi

Ja. Een speciaal programma dat voor
modelaanvragen is ontwikkeld.

7

100

Geen beperking

Geen beperking

7

JPG, TIFF

JPG

Geen

300 dpi

beperking

Geen
beperking

Elektronische indiening

Afdrukresolutie:
5 MB

min. 96 DPI,

Elektronische indiening

max. 300 DPI
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www.tmdn.org

Convergentie

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante,Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@euipo.europa.eu
www.euipo.europa.eu
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