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4.7. De Flex-Able Hosevertoont beide kenmerken, zij het dat de gebruikte kleur groen 
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mogelijk iets afwijkt van het model. Juist gezien de inderdaad beperkte vrijheid bij het 
ontwerp van een slang van het onderhavige type en uitgaande van de geldigheid van het 
model en dus het eigen karakter van het model, moet voorshands worden geoordeeld dat de 
Flex-Able Hose door aanwezigheid van deze kenmerken bij de geïnformeerde gebruiker 
geen andere algemene indruk wekt dan het model. De door Tel Sell gestelde- weinig 
opvallende - vouw in de buitenmantel is onvoldoende om tot een andere algemene indruk te 
leiden. 

4.8. Nu inbreuk op het model vooralsnog moet worden aangenomen, is het onder i) 
gevorderde toewijsbaar in de vorm als hierna vermeld. Het verbod kan, zoals gevorderd, 
worden toegewezen voor de gehele Europese Unie ook al moet vooralsnog worden 
aangenomen dat de inbreuk zich beperkt tot Nederland en België.3 Bij het onder ii) 
gevorderde verbod bestaat daarnaast geen belang. Het verbod onder i) kan worden 
toegewezen ook aan Emson en Tommy Teleshopping nu door deze partijen onweersproken 
is gesteld dat de eisende partijen elkaar over en weer een procesvolmacht hebben verstrekt. 

4.9. De gevorderde opgave van professionele afnemers zal worden toegewezen. Indien 
juist is, zoals Tel Sell stelt, dat er nog geen leveringen hebben plaatsgevonden, kan zij 
volstaan met die opgave, voorzien van een verklaring van een registeraccountant als 
hieronder vermeld. Blue Gentian c.s. heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een 
spoedeisend belang heeft bij het gevorderde onder iii) en het onder iv) overigens 
gevorderde. Deze vorderingen worden in zoverre afgewezen. 

4.1 0. Voorts is voldoende aannemelijk dat Blue Gentian c.s. een spoedeisend belang 
heeft bij het gevorderde onder v) en vi). De gevorderde rectificatie is niet disproportioneel te 
achten. Ook deze vorderingen worden toegewezen. 

4.11. Tel Sell dient als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te worden 
veroordeeld in de proceskosten. Nu de redelijkheid van de hoogte van de door Blue Gentian 
c.s. opgegeven proceskosten door Tel Sell is bestreden en bijzondere motivering daarvoor 
ontbreekt, worden de proceskosten begroot aan de hand van de indicatietarieven in ie-zaken. 
Gelet ook op de door Tel Sell zelf opgegeven proceskosten, circa € 12.000, is de procedure 
kennelijk niet aan te merken als een eenvoudig kort geding. De proceskosten zullen daarom 
worden vastgesteld op € 15.000 te vermeerderen met € 589 aan griffierecht en € 159,30 aan 
explootkosten. 

4.12. Aan de gevorderde dwangsom wordt een maximum verbonden. De termijn voor 
het doen van de gevorderde opgave wordt ter vermijding van onnodige executiegeschillen 
verruimd. Aan het toe te wijzen verbod wordt eveneens een termijn verbonden. 

5. De beslissing 

De voorzieningenrechter: 

3 Vergelijk voor het merkenrecht HvJEU 12 april2011 (Chronopost) overweging 44 e.v. 






