
beschikking 

RECHTBANK DEN HAAG 
 
Team handel 
 
 
rekestnummer: KG RK 13-2180 
 
Beschikking van 22 november 2013 
 
in de zaak van 
 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
O’ NEILL EUROPE B.V., 
gevestigd te Warmond, 
verzoekster,  
advocaat: mr. F.C. Folmer te Amsterdam, 
 
tegen 
 
1. 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
L-FASHION GROUP NETHERLANDS B.V.,  
statutair gevestigd te Tegelen en kantoorhoudende te Heteren, 
 
en 
 
2. 
[X] 
handelende onder de naam ‘[Y]’, 
kantoorhoudende te [Z], 
gerekwestreerden. 
 
 
1. De beoordeling 

1.1. Op 20 november 2013 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank 
ingekomen een verzoekschrift tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad 
houdende een bevel om inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom te beëindigen ex 
artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) Aan het 
verzoekschrift zijn elf bijlagen met producties gehecht. 
 
1.2. Het verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht. 
 
2. De beoordeling 

Bevoegdheid 
 
2.1. Gelet op de vestigingsplaats van gerekwestreerde sub 1 en de plaats van het 
kantoor van gerekwestreerde sub 2, beide in Nederland, is de voorzieningenrechter 
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krachtens het bepaalde in artikelen 80 lid 1, artikel 81 en artikel 82 lid 1 jo 90 lid 1 GModVo 
jo artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen 
bevoegd om van het verzoek kennis te nemen voor zover het is gebaseerd op het 
Gemeenschapsmodelrecht. Ten aanzien van het verzochte verbod op auteursrechtinbreuk is 
de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd nu dat verzoek verknocht is te achten 
aan de verzoeken op basis van het Gemeenschapsmodelrecht. 
 
Inbreuk  
 
2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van het niet-ingeschreven 
Gemeenschapsmodelrecht waarop verzoekster zich beroept, is naar voorlopig oordeel 
voldoende aannemelijk dat gerekwestreerden inbreuk maken op dat recht, alsmede op de 
aan verzoekster toekomende auteursrechten, op het op pagina 3 van het verzoekschrift 
weergegeven PW Freedom Coral Jacket in de daar weergegeven kleuren, door de 
verhandeling van het ‘ICEPEAK Jenny Jacket’ genoemd op pagina 5 en afgebeeld op 
pagina 6 van het verzoekschrift.  
 
2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 24 is aangevoerd, acht de 
voorzieningenrechter het aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoekster zou 
kunnen veroorzaken zodat er voldoende grond is voor toewijzing van het verzoek zonder 
gerekwestreerde voorafgaand te horen. 
 
2.4. Op grond van het bovenstaande zal het verbod worden toegewezen op de wijze zoals 
hierna is verwoord. Het verbod zal worden beperkt tot inbreuk op het ingeroepen niet-
ingeschreven Gemeenschapsmodel en/of het auteursrecht op het PW Freedom Coral Jacket 
van verzoekster in de kleuren weergegeven op pagina 3 van het verzoekschrift.  
 
2.5. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. 
 
Gelegenheid tot herziening 
 
2.6. Gerekwestreerden kunnen krachtens artikel 1019e lid 3 Rv vorderen dat de 
voorzieningenrechter het in deze beschikking gegeven bevel herziet. Als één van 
gerekwestreerden of beide van die mogelijkheid gebruik willen maken, dienen zij verzoekster 
in kort geding te dagvaarden. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de hierna te bepalen 
zittingsdatum die de voorzieningenrechter daarvoor heeft gereserveerd. Het staat 
gerekwestreerden vrij een andere datum te vragen. 
 
 
3. De beslissing 

De voorzieningenrechter 
 
3.1. beveelt ieder van gerekwestreerden binnen twee dagen na betekening van deze 
beschikking iedere inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en de 
auteursrechten van verzoekster op het PW Freedom Coral Jacket in de op bladzijde 3 van 
het verzoekschrift weergegeven kleuren te staken en gestaakt te houden, voor zover het de 
niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten betreft in de gehele Europese Unie en voor 
zover het de auteursrechten betreft in Nederland, meer in het bijzonder door elk gebruik, 
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verhandeling, invoeren, uitvoeren en te koop aanbieden, alsmede het voor deze doeleinden in 
voorraad hebben voor een van deze doeleinden, van het ICEPEAK Jenny Jacket beschreven op 
pagina 5 en 6 van het verzoekschrift te staken en gestaakt te houden, alsmede alle reclame-
uitingen waarin de inbreukmakende ICEPEAK Jenny Jackets worden afgebeeld, waaronder 
mede begrepen alle afbeeldingen van het ICEPEAK Jenny jacket op hun respectievelijke 
websites direct te verwijderen en verwijderd te houden; 
 
3.2. veroordeelt gerekwestreerden tot betaling van een dwangsom van € 500,- voor ieder 
individueel exemplaar waarmee, dan wel € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat 
die gerekwestreerde het onder 3.1. gegeven bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, tot een 
maximum van € 100.000,=; 
 
3.3. verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 
 
3.4. bepaalt dat verzoekster deze beschikking, alsmede de bij het verzoekschrift 
behorende producties, aan gerekwestreerden zal doen betekenen uiterlijk op maandag 25 
november 2013 om 14.00 uur; 
 
3.5. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerden de opheffing van dit bevel willen 
vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op vrijdag 6 december 
2013 om 10.00 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerden, indien zij van de gereserveerde 
dag en uur gebruik willen maken, uiterlijk op vrijdag 29 november 2013 om 14.00 uur de 
dagvaarding zullen doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zullen 
indienen ter griffie van de Afdeling Kort Geding van het Team Handel van deze rechtbank, 
eveneens uiterlijk op vrijdag 29 november 2013 om 14.00 uur; 
 
3.6. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze 
beschikking; 
 
3.7. weigert het meer of anders verzochte. 
 
Deze beschikking is gegeven door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 22 
november 2013. 
 
 

 
 
 


