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RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / roInummer: C/09l572262 / KG ZA 19-378
Vonuis in kort geding van 7 juni 2019
in de zaak van
een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap Haar het recht van Senegal
OCEAN COMPANY AFRIQUE SUARL,
to Dakar, Senegal,
eiseres,

advocaat mr. T. Geerlof to Rotterdam,
tegen
een rechtspersooulijkheid bezittende vennootschap Haar Engels recht
LRC PRODUCTS LIlVIITED,
to Berkshire, Verenigd Konizxkrijk,
gedaagde,
advocaat mr. S. Tigu to Rotterdam.
Partijen zullen hierna Ocean Company en LRC genoemd worden_ De zaak is voor Ocean
Company inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en mr. G. van der Wal,
advocaat to Rotterdam. Voor LRC is opgetreden de advocaax voomoemd en mr. A. Martens,
advocaat to Rotterdam.
1.

De procedure

1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 apr~12019, met producties 1 tot en met 14;
- de producties 1 tot en met 6 van LR~, ingekomen ter grifFie op 14 mei 2019;
- het aanvullende kostenoverzicht van LRC, ingekomen ter gniffie op 16 mei 2019;
- de aanvulIende producties 15 tot en met Z9 van Ocean Company, ingekomen ter griffie
op
lb mei 2019;
- het als productie 20 overgelegde aanvullende kostenovercfcht van Ocean Company,
ingekQmen ter grift'e op 16 mei 2019;
- de mondelinge behandeling van 17 mei 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgeleade
pleitaazztekeningen van Ocean Company evenals de geschreven akte
vermeerdering/wijziging van eis en de pleitaantekeningen van LRC, waarvan de punter 1-3
en 33-36 niet zijn gepleit_
1.2.
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2.

2

De feiten

2.1.
Ocean Company is een groothandelaar en nnaakt onderdeet uit van een ~oep van
ondernerningen die zich bezi;houdt met de wereldwijde verhandeling van zogenaamde `fast
moving consumer goods' van A-merken. De moedermaatschappij is de EnDelse
ondememing Ruhi Enterprises Ltd (hierz~a: Ruhi Enterprises}.
2.2.
LRC is hoadster van diverse Uniewoord- en beeldmerken met het teken DUR.EX
(hierzia: de rnerken}. Condooms voorzien van de rnerken worden weretdwijd verkocht door
(loka2e entiteiten van) Recicitt Benckiser plc, een beursgenoteerde fabrikant vazi onder weer
rnedische hulgmiddelen_ Onderdeel van de Reckitt Benckiser-~oep is de Thaise
vennootschap SSL Manufacturing Ltd (hiema: SSL}, die vera~twoordelijk zs voor de
productie van de condooms. Daarnaast is Reckitt Benckiser-Arabia Fze (hierna: RB Arabia)
ouderdeel van de Reckitt Benckiser-groep_
23.
Ruhi Enterprises is in het verleden betrokken geweest bzj invoer van niet voor de
xnarkt in 'de EERI bestemde originele merkproducten van LRC. Tn 2015 heeft Ruhi
Enterprises een consent order ondertekend ten overstaan van de Him Court of Justice in
Londen waarin zij heart verkiaard geen inbreuk #e zullen maker op de merkrechten van
LRC. Deze onthoudingsverklaring strekt zich order meer nit tot de bestuurders van Ruhi
Enterprises.
2.4.
In december 2018 heeft Ruhi Enterprises door SSL geproduceerde condoams
gekocht van RB Arabia, Welke goederen zijn verscheept in vier containers. De goederen zijn
door vervoezder CVL TnternationaI vannit Thailand afgeleverd in Dakaz, de haven van
Senegal. Twee containers zijn daarna vervoerd naar Spanje, waar LRC actie heeft
ondernomen en van de 5paanse rechtbank voor het Uniemerk to Alicante een beschikking
heeft verlregen tegen Ruhi Enterprises, CVL International en expediteur Mentrex Lemac
B.V. (hierna: Mentrex). Ruhi En#erprises heeft in ieder gevaI een van de andere twee
containers met goederen verkocht aan Ocean Blue Fze (hierna: Ocean Blue), een met Ruhi
Enterprises verbonden vervnoatschap gevestigd in de 7ebe1 Ali Free Zone in Dubai. Deze
con#ainer met condooms (met numuz~er MRSU3246400) is door Ocean Company verscheept
Haar Rotterdam.
2.5.
Op 22 maart 2019 heeft (de Be~gische raadsnn~an van) LRC contact opaenomen rnet
de Nederlandse douane en gemeld dat twee containers, waaronder container
MRSU3246400, met verdachte inhoud in Rotterdam zouden aankomen en de douane
verzocht de containers tegen to houden op grond van de APV2. De douane heeft op 28 maart
2019 douauebeslag gelegd op container MRSU3246400.Op 28 maart 2019 hee£t de douane
aan (de Belgische raadsman van) LRC een brief met als onderwerp `kennisgevzng schoxs~ing
vrijgave/vasthouding goederen aan houder van het besluit' gestuurr~.
2.6.
Op 28 maart 2019 heeft een medewerker van Reckitt Benckiser met de bestuurder
van Rub~i Enterprises, 4
), gemaild met vragen over de maaz
1 Europese Economische Ruimte
2 Verordening (EiJ) nr_ 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van t2 juni 2013 inzake de
handhaving van intellectuele-eiaendomsrechten door de douane en tot intrektciva van Verordening {EG) nr_
Z 383/2Q03 van de Rand (AntipirateriJverordening)
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