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Cll3l6l3533 I KG ZA l61983 inzakc
Dc Hof Van l-Icden V.O.F./Koelemeijer Hoveniers B.V

diverse
uitspraak

Geachte hcer, mevrouw,

ln bovengenocmde zaak heeft de rechtbar¡k uitspraak gedaan, die u hierbij aûnrcfl.
Dez,e zal ik ook nog per post a.an u versturen.

Hoogachtend,

UIY peðoonrgegeve|rB en lndlen v8n loapaesing dio van uw cliö¡¡l r¡¡dcn voor zwcr nodig, tcn bchoeve van ccn goeCc
pooecvoarlng ver*tr¡l in een rrgirlrlic¡ystcErn yâñ hct !clæhl,
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ln naam van de Koning
a

VONruS

RECHIBANK AMSTERDAi,I

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnumme¡: Cll3l6t3533 / KG ZA 16-983 MvWBB

Vonnis in kort geding van 14 september 2016

in de zaak van

vennootschap onder firma
DE I.IOF VAN HEDEN V.O.F.,
gevestigd te Zuidoostbeentster,
eiseres in conventic bij dagvaarding van l9 augustus 2016,
verweetster in reconventie,
advocaat m¡, N.A. Winthagen te Atnstcrdam.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhcid
KOELEMEIJER HOVENIERS 8.V..
gevestigd te Middenbeemster,
gedaagde in conventie,
eiscrcs in reconventie,
advocaat ru. N.D.R. Ncfkerrs te Amsterdam.

Partijen zullen hierna De Hof van Heden en Koelemeijer Hoveniers worden
genoemd.

l. De procedurc

Ter terechtzitting van 3 I augustus 20 I 6 heeft De Hof van Heden gesteld en
gevorderd overeerùomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.
Koelemcijer Hoveniers heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de
gevraagde voorzieningen, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig
de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte, De Hof van Heden heeft de vorderini
in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in hct
geding gebracht. Na verder debat hebbeu partijen verzocht vonnis te wijzen.
Ter zining waren aanwezig:
aan de zijdevan De Hof van Heden: J. Koelemeijer e¡r A. Boekel (vennoten) met
mr, Winthagen;



14, SEP,20l6 l5:59 TEAM K0RT ûEDItrlG RECHTBANK A'DAMI NR,95i5 P 3/9

c/l3/61 3533 / KG ZA l6-983
l4 september 2016

aan de zijde van Koelcmeijer Hoveniers: N, Konijn (eigenaar) en M. van Eijsclen
(bedrüfsleidcr) met mr. Nelkens,

2. De feiten

2.1. I)e Hof van lleden is ecn, volgens een in het geding gebracht uitt¡eksel uit
het handelsregister, op I januari 2015 opgerichte ondememing. De Hof van Heden is
gevestigd aat de Purmerenderweg 43 te Zuidoostbeemster en houdt zich bezig met
landschapsarchiæctuur cn overige hoveniersdiensten. A. Boekel en J. Koelemeijer
zijn de vennoten van f)e Hof van lleden. In het handelsregister stam als
hanclclsnamen De Hof van Heden cn De Hof van Heden Tuin en Landschap
vermeld. De Hof van Iledcn hecft rr \\ \\ .LlL,Li ìi\.uì.|ìi.[..¡r.c,tn¡ als domeinnaam lâten
registleren.
Daarnaast is Dc Hof van Heden houdster van Benelux merkregistratic no. 950452
voor het woordmerk De Hof vau Hedeu Nu, welk merk op 6 decembcr 2013 voor
hovcniersdiensten is gedeponeerd.

2.2. Koelerneijer lloveniers is een onderneming die zich evcnecns bezighoudt
met het aanleggen en onderhouden van tuinen en overige hovenierscliensren. hr het
handelsregister is als sta¡tdatum van cle onderneming 28 juli 2010 vermeld eu als
datum akte van oprichting l3 septernher 2010, AIs handclsnamen staan in het
handel.sregister vermeld Koelemeijer Hoveni ers B.V. cn Koel emeij ertuinen.
Koelemeijer Hoveniers komt voort uit een reeds tientallen jaren geleden door
familieleden van J. Koelemeijer opgericht bcdriif dat een tuincentrum, modeltuinen
en cen hoveniersbedrijf bevatte. In 1998 is het tuincenlrum verkocht. De exploitatie
van de op dat moment 29 modeltuinen is toen gestaakt, mââr 3 modeltuinen konden
wel (kosteloos) bezichtigd blijven. In 2003 is het bedrijf failliet gegaan en heeft een
tante van J. Koelemeijer alle activa overgenomen in een nieuw opgerichte
vennootschap Koelemeijer Hoveniers Zuidoostbeemster 8.V,, met Koeleiis B.V. als
statutaire naam. In 2010 zijn alle activa van Koeleijs B.V. overgegaan naar
Koelemeijer Hoveniers.

2.3, Koelemeijer Hoveniers hceft in het verlcden ook de benaming Hof van
Ileden gebruikt.
In januari 2015 heeft Koelemeijer Hoveniers de domeinnamen
r, ir,l -.1ç'lJ.r[¡.¡¡¡ï;c{.ii]i.r.Èr::i'iiçi.¡:-i. Ill\ l:,lirLl.i .tltìtÑ.'rlLoclcrui iict'.t¡!.
ri.tr.tr.kttr'içìlurLìlìl-stsl[ìi-\:-ri¡.lcq,rll en \-\ \\ ,!\ú-'UUfisrl,.tl' ,r,''1,*.t*,1.u] laten
registrcren,

2.4. Nadat overleg tussen partijen over een mogelijke samenwcrking op de
Purmerenderweg 43 tc Zuidoostbeemster niet tot resultaat had gclcid is Koclcmeiier
Hoveniers in scptember 2015 van de Purmerenderweg 43 vcrhuiscl naar oen locatie
tc Middenbeemster.

2
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?.,5. Bii brief van 23 februari 2016 hceft J. Koelemeijer (namens De Hof vanHeden) KoelerneijerHov_e ie¡s gesommeera net geuruik'u*ã. u.ouming FIof vanHeden te slaken, op straffe u- J.n boete.
Hierop heeft Koelemeijer Hoveniers bij bríef van 4 maafi2Ol6 afwijzendgereageerd, kort gezegd mcr de medcdé[ng dat zij de benaminlior,nau l,Iedenrceds langer dan De Hof van Heden ars hanldersn*. g.ur.il.i."op r,*. beu¡t heeftKoelemeiicr Hoveniers De FIof van Heden grro;i..;ãï.tìru-rk van debenaming Hof van Heden te staken.

3. Het geschit in conventie

3' l' f)e Hof van lledcn vordert - samengevat - Koelemeiier Hoveniers op straffevan dwangsommen tc bcvelen:I. binnen 48 uurna betekening van dit vonnis te staken en gestaakr tehouden iedere verdere inbreuk op de handersnaamrechten van De Hof
ne, waaroudcr tevens begrepen (maar
de ha¡rdelsnaam De Hof van Hcdeu,
elcment in de bandelsnamen van

vanHeden,waarondero.*,ïoï,'r1i#:l;åi1;1fl:fl ;îîT,ïiîî,ïf;iregistratie van de domcinnamer
rr'.r rr . I !, ll.Lil !r + t lr rl rix l_.:E:l l r \, !.,ij
¡1_¡.¡,..1¡c I ¡ru..,,j.Ii!t :,rri i lt,JÈ
sociale media zoals op'l'witterII' eich binncn 48 uurna bctekening van dit vonnis te onthouden van iedereverderc inbreuk op de cxclusieve merkrechteu van l)e l,lof van Heden
en/of iedcr verder onrechtmatig handelen;III. binnen 7 dagen na betckening van dit vonnis voor eigen rekcning al
clalgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerksteiligen dat dã onder I
genoemde domeinnamen binnen veertien dagen na betekcning van dit
vonnis worden doorgehaald,

Ten slotte vordert De Hof van Hcden onr Koelemeijer Hoveniers te veroordele¡r
in de werkelijke proceskostcn en de termijn zoal.s bêdoeld in artikel l0t9i lid I
Rv æ bepalen op 6 maanden.

3,2, Koelemeijer Iloveniers voert verweer

3.3. op de stellingen van partijen wordt hiema, Voor zover van belang, nader
ingegaan.
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4. Het geschil in reconventie

4'1. Koelemeijer Hoveniers vordert -samengevat- De Hof van Heden op straffe
van dwangsommen:

I. te veroordelen binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis het
van Hedcn te slaken en gestaakt te houden,
s-, domein- en merknaam van De Hof van
te verbiedell de naam De I{of van Heden tc

gebmiken voor een ondememing op het gebied van hovenicrsdiensten en
overeenstemmende d iensten;II. ning van dit voruris voor eigen

elijk is om le bewerkstelligen
)-.g'nì wordt overgedragen aan

Ten slotte vordert Koelemeijer [loveniers om Dc Hof van Heden re ve¡ee¡dgls¡ i,
de werkelijke proceskosten en dc termijn zoals bedoeld in artikel l0l9i lid I Rv te
bepalen op ó nraanden.

4.2. De FIof van Heden voert vcrwcer

4

4.3, De stellinge¡r van partiien kornen overecn met hetgeen zij in conventie naar
voren hcbben gebracht.

5. De beoordeling in conventie

5.I. De vorderingen zijn in kort geding ailee¡r toewijsbaar als voldoendc
aannernelijk is dat zc ook in een bodemprocedure worden toegewçzç¡ cn ats van DeIIof van Hcden niet gevergd kan worden dat zij een bodemprocedurc afwacht.

5.2. De Hof van Hedq hceft cen spoedeisend belang bij haar vorcleringe¡, nu
een mogelijke inbreuk op haar handelsnaam en/of merkreclrt zo spoedig mãgelijk
moet worden gestaakt.

5.3' Partijen claimcn allebei het recht op het gcbmik van de benamirrg Hof van
I'leden te hebben mef onder meer een beroep op artikel 5 van de Handelsúaamwet
(Hnw). Op grond van dit anikel is het verboden om een handelsnaam te voeren die,
vóórdat de ondememing onder die naam werd gedreven, reeds door een ander
rechtmatig werd gevoerd. of die van diens handelsnaam sleclrts in geringe mate
afwÜkt. een en ander voor zover dientengevolge, in verband met dè aard van beide
onclememingerl en de plaats waar zij gevestigd zijn, bii hct publiek verwarring te
duchten is tussen die ondememingcn.

5,4' Allereerst is dus van belang of de door partijen gebruikte benaming Hof van
Hcden is aan te merken als handelsnaanr. voor De Hof ian Heden is dat niet in
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g_eschil, maar partijen verschillen wel van mening ove¡ de vraag oIKoelemeijer
I{oveniers de benaming Hof van lleden als handãlsnaam gebnr-ikt en met name
vanaf warueer.
volgens De Hof van Heden hceft Koelemciier Hoveniers de benaming Hof va'
Heden in het ve¡leden nooit als haudelsnaam gevoerd maar uitsluitenJals benaming
voor de tocatie a¿n de Purmerenderweg 43 waar zij tor voor kort was gevestigd. Flcifva¡ Heden was oorspronkelijk de benaming van de modeltuinen die oi ¿ezelide
locatie waren aangelcgd door de vader van .r. Koelemeijer en waannee de locatie
bekendheid genoot. Eerst na haar vertreh in september iol S van de locarie aan de
Purmerenderweg 43 is Koelemcijer Hoveniers prominenrer gebruik gaan maken van
de benaming Hof van Heden om, onclanks dat zij niet meer op a. to.ãti.
Punnerenclcrweg 43 is gevestigd. toch nog gebruik te kunne; maken van de
bekendheid van de naam Hof van Heden. Daarmee is zij de naam Hof van Heden
later als handelsnaam gaan voeren dan De Hof van Hedln, aldus De Hof van Heden,
volgens Koclcmeijer Hoveniers is haar onderneming een voortzetting van de in
2003 gcfaiuecrcle ondernerning, dic altijd ook IIof van Heden als hanãelsnaam
yoerde. Koelemeijer Hoveniers betwist dat <ie benaming Hof van I{eden uit.sluitend
bctrekking had op de modeltuinen die vroeger op dc locatie purmerendcrweg 43
warcn gevestigd.

5.5, Overwogcn wordt dat a¡rikel I IInw ondcr een handelsnaam ver.staat de
naam waarondcr een onderneming wordt gedreven. Van het gebruiken vân een naam
als handelsnaanl kan derhalve pas sprake zijn indien de betrokken ondememing
onder die rìaa¡n aan het handelsverkeer deelneemt, dus indien die naam in het
handelsverkeer wordt gebruikt ter aanduiding van die ondememing, waarbij
rckcning moct worden gehouden met de perceptie vzu¡ het relevante publiek.

5.6. Gclet op de stukke¡r en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht wordt De
Hof van Heden gevolgd in haar stelliug dat Koelemeijer Hoveniers de benaming I{of
van lleden tot voor kort niet als handelsnaam hecfì gebruikt. Aannemelijk is
geworden dat de aanduiding Hof van Heden oorspronkelijk een benaming voor de
modeltuinen betrof en gecn betrekking had op het gehele bedrijf van de familie
Koelenieijer. Tussen partijen is niet in geschil dat de commerciêle exploitatie va¡r de
modeltuinen na cle verkoOp *,an het tuinceutrum in 1998 is gestopt, waarbij 3
overgebleven modeltuinen nog wel bezichtigd konden worden. Dat na het
faillissement van dc onderneming van de familie Koelemeijer in 2003 de naam Hof
van HEden als handelsnaam werd gevoerd is niet aannemelijk gewordcn. In de door
De l{of van Þleden in het geding gebrachte overnamestukken is Hof van Heden als
handelsnaam in ieder geval niet genoemd en wordt alleen melding gemaakt van de
handelsnaam Koelemeij er Hoveniers, De nicuwe vennootschap Koelemeijer
Hovenie¡s Zuidoostbeemster B.V. heeft sinds 2003 wel gebruik gemaakt van de
naam Hof van Heden, maar niet als domeinnaam en ook niet als naåm naa$ of in
plaals van Koelemcijcr Hovenicrs. Uit de str¡kken (onder andere prints van de
website en het briefpapicr uit die tijd) volgt naar hct oordeel van de
voorzieningen¡echter dat de onderneming zich naa¡ bniten toe steeds heeft



14, SEP,201ó 16:00 TEAMI KORT 0EDIN0 RECHTBANK A'DAlvl NR, 957t P, 7 /9

c/t3/613533 t KG 7,A l6_983
l4 september 2016

5,9. Het voorgaande breng met zich dat Koelemeijer Floveniers eryoor dient te
zorgen dat de door haar gebruikte domeinnamen met de benaming Hof van Heden
eri¡t worden doorgehaald, zoals onder 3.1 I[[ is gevorderd, mer dièu verstande dat.
nu Koelemeijer Hoveniers cr geen invloed op heeft wanneer de domeinnaam
houdende instantie daadwerkelUk tot doorhaling overgaat, aa¡l de daadwerkelijke
doorhaling geen termijn wordr verbonden.

5.10. Koelemeijer Hoveniers dient een en ander binnen twee weken na bctckcning
van dit vonnis te bewcrkstelligen. Dit wordt een redelijke termijn geacht.

5.11. De gevorderdc dwangsom zal worden beperkt als volgt,

n

elfs nog verder afgenomen. Kennelijk is
h¿ar oude locarie (september 20l5ide
ter g¿un gebmiken nadat zij begin van dat

rrander s naam gebr u ik tot het vo orj aar ".", o|;tJ"l":i.[i: i:i,ìiîlî ;,Ïî1,
echter niet worden gesproken. verder is aannemeliik gewordcn dat f)e Hof van
!t99n in het voorjaar van ZQl4 ís begonnen met d¿ ainleg van haar hoveniersbedrijf
De Hof va¡r Heden en dat zÙ vanaf dat nroment (volgens Èoclemeijer l{oveniers wãsdat niet eerder dan begin 2015) mct een bord aan de-sortr"*g ouarvoor aandacht
heeft gevraagd. Verder is de wcbsite van Dc Hof van Heden-sinds december 2014actief en staat f)e Hof van Heden siuds I januari 2015 in het hardelsregister
vermeld.
I)aa¡mee wæ De Hof van Heden eerdcr met haar handersnaarngebruik dan
Koelemeijer I'Iovcnicrs en kan De Hof vau Heden op grond van arikel 5 Hnw tegen
het gebruik door Koelemeijer Ilovcniers van de bcnäñing Hoivan Heden optred-en.

5'7, Tusscn partijen is niet in geschil dat er bij het publiek verwarring te duchren
is tussen hun ondernemingen.

5'8. Gelet op het voorgaande is voorshands aaruremelijk dat de bodemrechter tot
het oordeel zal komen dat KoElemeijer Hoveniers met her gebruik van de baraming
I{of van Heden in strijd met artikel 5 Hnw handclt. Koelerñeijer Hoveniers zal da¡
ook wordetl veroordeeld om het gebruik van die naam als handelsnaam re staken.
Dit betekeut dat Koelemeijer [Ioveniers de naam nict als onderdeel van haar
handelsnaam mag voeren cn evenmin zondcr conlext op haar website mag
gcbruiken, maar wel als aanduiding van de voormalige mode)tuinen aan de
Purmerenderweg 43 te Zuidoostbeemster.

6
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!:12- Nu her gebruik van de benaming Hof van Heden door Koelerneijer
Hoveniers reeds op grond van artikel 5 Hnw wordt vcrboden behoeft geõn

f van Heden door Koelcmeijer
g is. De vordering onder 3,1 II

aan belang,

5' 13. Koelcmeijer Hoveniers zal als dc in het ongelijk gestelde partij worde.
veroordeeld in de proceskosten. De Hof van Ue¿en treãnãp grond varia¡tikel l0lgh

roceskosteu gevraagd, aaugezien het hier

:"ili:ffi ffi fäiîil,îlî,ä::o^j
ecnvoudig korr ,"'r:i''IïLi:"'å',i.î,Ë:i::'::,iîio.*
van € 6.000,= a s begroot. De kosten aan dc z¡ae rran DJHof van l{edcn ôrì.
- dagvaarding oP'

- grif'fìerechl 619.00
- salaris advocaat 6.000.00
Totaal € 6.696,75

NR 9t7t P, B/9
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6, De beoordeling in reconventie

6.1. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen zijn de vorderingen in
rcconventie niet toewijsbaar.

6.2. De proceskostenrvordcn gelet op de samenhang met de vordering in
conventie op nihil gesreld.

7. De beslissing

Dc voorzieningeruechter

in conventic

7,1. veroordeelt Koelemeijer Hoveniers binnen twee weken na beteke¡ing van
dit ve¡¡1i5 te staken en gestaakt te houder het gebruik van de handelsnaarn Ué Hof
van Heden, zowel zelfstandig als gebruik als element in de handelsnamen van
Koelemeijer Hoveniers f)e Hof vau Þleden er/of Koelemeijer Tuinen Hof van
Heden, zoals hiervoor onder 5.8. beschreven, waaronder begrepen (maar nict
beperkt tot) online gebruik en registratie van de domeir¡rnnr-en'
Itr\ii_.stJlìrì,1:,:¡.¡¿!¡1lcitL,,..i...r1..ciìc1..::l,r.rrrr,, lr1r.li._,1till...l_.,r!-t,cl.1r¡gi,¡-..r,rü.
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7.4. veroordeelt Koelemeijer Hovcniers in de proceskostcn, aan de zijde van De
Hof van Ileden tot op hcden bcgroor op € ó.696,25.

7.5, verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvocrbaar bij voonaad,

7 .6. stelt de termijn als bedoeld in a¡tikcl I 0 I 9i Rv vast op zcs rnaanden,

7 .7 . wijst het mccr of anders gevorderde af.

in reconventie

7.8. weigert de gewaagde voorzieningen,

7.9. veroordeelt Koelemeijer Hovenicrs in de proceskosten, aan de ziide van De
Hof van Hcden tot op heden begroot op nihil.

l)it vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan
door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op
l4 september 2016.

8

:'-r,rr.Ittl:lçr¡¡.'.ij,";r.{l'lrqll:rì¡*l.'.uttien r"rr,-r.. ir.rei¡rlç:jj¡.r'f¡.rIu¡rl¡ccþ¡.r.rl, inclusief
gebruik op haar websitc(s) en sociale mcdia zoals op T-ineienlaceboók,

7.2' veroordeelt Koelemeijer Hovcniers binnen een week na betekening van dit
vonni.s voor eigeu rekening a[ datgene te doen wat noodzakelijk is om te
bewerkstelligen dat de domeinnamen ìi rr. it.ii.vlirtl ,nrh.._..tgnkrrcl,,'r¡¡jjr¡r'.ul,
-t--ti rr-.h.rl\,ar¡llçilürl!..ttc.L-:n¡-'iju;.n1, i] rr Ìi.kr:gl:'ll¡!Jcr'.lcll,rt\ r¡rrhgJ,.rr.nl en
ttl}.h,.lglç¡,r:r:jj.:¡l¡Ut_.u¡li*l_-t1ril worden doorgehaald. een cn ander in
overeenstsmming met de reglementen die gelden voor .nl domeinnamen bij dc
domeinnaam houdende instantie SIDN c¡r/of de daarvoor gelclcnde procedúres bij de
betrcffcnde h o sting prov i der en/of Regi strar.

7.3. veroordeelt Koelcmcijer Hoveniers om aan De Hof van l,Ieden een
dwangsom te betalen van € I .000.: voor iedere kcer dat z,ij niet aan de onder 7.1
vermeldc vcroordeling voldoet en per dag dat zij niet aan de onder 7.2 vemrelde
vcroordeling voldoet, tot een ma,rimum van totaal € 50.000,= is bereikt,

typc:BP\WB
coll: TF UITGEGEVEN VOOR
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