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Wetbundel Intellectuele Eigendom 

 

Onder treft u een gerubriceerd overzicht aan van veelgebruikte bronnen van IE-rechten, met links naar 

afschriften van de deze regelingen (augustus 2015). Het is altijd aan te raden om de laatste versies van 

de voor u relevante regelingen te raadplegen in de officiële publicaties waarin deze zijn neergelegd. 

 

Auteursrecht 

 Auteurswet 

 Piraterijverordening 

 Verhuurrichtlijn 

 Duurrichtlijn 

 Satellietrichtlijn 

 Softwarerichtlijn (Richtlijn computerprogramma’s) 

 Volgrechtrichtlijn 

 WIPO-auteursrechtverdrag 

 Universele Auteursrecht-Conventie 

 Berner Conventie 

 TRIPS-verdrag 

Merkenrecht 

 Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom 

 Merkenrichtlijn 

 Gemeenschapsmerkenverordening 

 Overeenkomst van Madrid 

 Protocol van Madrid 

 Verdrag van Nice 

 Verdrag van Den Haag 

 Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Intellectuele Eigendom 

 TRIPS-verdrag 

Modellenrecht 

 Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom 

 Modellenrichtlijn 

 Gemeenschapsmodellenverordening 

 Verdrag van Den Haag 

 Unieverdrag van Parijs 

 TRIPS-verdrag 

Handelsnaamrecht 

 Handelsnaamwet 

 Unieverdrag van Parijs 

 TRIPS-verdrag 

 

http://www.strijpadvocatuur.nl/
https://nl.linkedin.com/in/svdrhoeven
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Auteurswet.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Piraterijverordening.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Verhuurrichtlijn.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Duurrichtlijn.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Satellietrichtlijn.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Softwarerichtlijn.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Volgrechtrichtlijn.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/WIPO-auteursrechtverdrag.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Universele-auteursrecht-conventie.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Berner-Conventie.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/TRIPS.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Beneluxverdrag-voor-de-Intellectuele-Eigendom.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Merkenrichtlijn.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Gemeenschapsmerkenverordening.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Overeenkomst-van-Madrid.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Protocol-van-Madrid.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Overeenkomst-van-Nice.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Verdrag-van-Den-Haag.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Unieverdrag-van-Parijs.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/TRIPS.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Beneluxverdrag-voor-de-Intellectuele-Eigendom.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Modellenrichtlijn.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Gemeenschapsmodellenverordening.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Verdrag-van-Den-Haag.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Unieverdrag-van-Parijs.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/TRIPS.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Handelsnaamwet.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Unieverdrag-van-Parijs.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/TRIPS.pdf
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Octrooirecht (patentrecht) 

 Rijksoctrooiwet 1995 

 Europees Octrooiverdrag 

 Verdrag van Straatsburg 

 PCT-verdrag 

 Unieverdrag van Parijs 

 TRIPS-verdrag 

 

Contact 

mr. S. (Sjors) van der Hoeven is advocaat met ruime ervaring in het intellectuele eigendomsrecht. Heeft 

u een vraag over bijvoorbeeld auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, of een ander recht van 

intellectuele eigendom? Dreigt u in een conflict betreffende intellectuele eigendom verzeild te raken? 

Sjors voorziet u graag van passend advies en/of (rechts)bijstand. Bel nu geheel vrijblijvend: 040-251 60 

30 (kantoor), 06-83611360 (direct nummer) of mail: sjors@strijpadvocatuur.nl . 

 

 

http://www.strijpadvocatuur.nl/
https://nl.linkedin.com/in/svdrhoeven
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Rijksoctrooiwet.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Europees-Octrooiverdrag.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Verdrag-van-Straatsburg.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/PCT-verdrag.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/Unieverdrag-van-Parijs.pdf
http://strijpadvocatuur.nl/wp-content/uploads/2015/09/TRIPS.pdf
mailto:sjors@strijpadvocatuur.nl

