
Aanmeldingsformulier verkoop merknaam 

www.merkengemachtigde.com  

Toelichting: 

Merknaam: Het merk dat u wilt verkopen.  

Afbeelding: Een beeldmerk kunt u op de volgende manieren aanleveren:  
Door een url te noteren naar een afbeelding online. 
Door te e-mailen naar mailpeter@brainsforsale.nl 
Wij kunnen de afbeelding downloaden van www.boip.int.  
Wij kunnen uw meegestuurde afbeelding inscannen.  

Beschrijving: U kunt hier iets schrijven over de mogelijke toepassingen van het merk of 
informatie vermelden waarvoor in de overige tekstvelden geen ruimte is. 

Landen / regio’s: Vermeld hier de landen en regio's waar het merk is ingeschreven. 
Bijvoorbeeld: Benelux, EU, USA. 

Classificaties: Vermeld hier per land of regio voor welke classificaties uw merk is 
ingeschreven. Stuur een bijlage mee als u ruimte te kort komt. 

Domeinnamen: Vermeld alle domeinnamen die bij dit merk geleverd worden.  

Huidig gebruik: Vermeld waarvoor het merk op dit moment gebruikt wordt. Vemeld 
eventueel URL's naar websites of afbeeldingen van uw product(en) (e-mailen kan ook). 

Laatste gebruik: Indien het een slapend merk betreft, is het belangrijk om te weten hoe lang 
het merk al niet meer in gebruik is. Vermeld waarvoor het merk gebruikt is, wanneer het 
gebruik gestopt is en andere mogelijk relevante informatie. 

Merkhouder: De eigenaar van het merk, zoals deze in het merkenregister is ingeschreven. 

Contactpersoon: De naam van de merkhouder OF de naam van de contactpersoon van de 
merkhouder. Dit kan een werknemer van de merkhouder zijn of een andere 
vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een merkengemachtigde. 

Bedrijf / Website / e-mail adres / telefoon: De gegevens van het bedrijf waar de 
contactpersoon werkzaam is. 

Attentie: de advertentie wordt geplaatst volgens uw voorkeuren. De contactgegevens op dit 
formulier gebruiken wij om contact met u op te nemen na ontvangst van het formulier.  

  



Merknaam  

Afbeelding (URL)  

Beschrijving  

 

Landen / regio's  

Classificaties   

Domeinnamen  

Huidig gebruik  

 

Laatste gebruik  

 

Merkhouder  

Contactpersoon  

Bedrijf  

Website  

E-mail adres  

Telefoon  

Koopsom  

Lumpsum & 
licentiekosten 

 

 
 

 

plak hier een afbeelding van het beeldmerk indien van toepassing 

óók als u de afbeelding nog elektronisch gaat aanleveren 

dit voorkomt plaatsing van een verkeerd beeldmerk 

 



Voorwaarden:  

Kosten: 

U betaalt 48 Euro plaatsingskosten + 4 euro per (deel van een) kalendermaand voor het 
lopende kalenderjaar. Alle overeenkomsten eindigen per 31 december.  

In januari ontvangt u een nieuwe factuur. Indien u de factuur niet voor 1 maart heeft voldaan, 
zullen wij uw advertentie automatisch verwijderen. 

Bereikbaarheid: 

Indien de website door technische oorzaken tijdelijk niet bereikbaar is, wordt geen restitutie 
verleend voor de periode waarin de advertenties niet getoond werden.  

 

Ondertekening: 

 

Bij deze verklaar ik akkoord te gaan met de kosten en voorwaarden en verzoek de 
Merkenbeurs om een advertentie te plaatsen voor verkoop van het merk 

 …………………………………………………................................... 

 

 

........................................  .................. ....................... 

Naam    Datum  Handtekening 

 

Stuur het formulier voorzien van uw handtekening naar: 

Peter ten Berge / Brains for Sale 
Van Aldenburglaan 8 
6994 ZW De Steeg 
026 – 379 40 41 / 06 – 25 160 671 
mailpeter@brainsforsale.nl  

Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om de 
vermelding met u te bespreken. Wij vermelden alleen de (contact)gegevens die u wenst. 
U ontvangt pas een factuur na plaatsing van uw advertentie. 
 
Noot: de Merkenbeurs heeft contacten met bemiddelaars, maar is dat zelf niet. 


