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Gespot

3D-BERENHAP
Tijdens de 3D Food Printing Conference gaf kok Jan Smink een masterclass. 

Hij liet onder andere zien dat er met de printer vormen te creëren zijn 

die niet zomaar met de hand of een mal gemaakt kunnen worden. Op 

de foto de 3D-berenhap met ingemaakte en krokante ui, emulsie van 

Friese mosterd, pittige kokos, gebrande pindasaus en kruiden. Lees een 

uitgebreider verhaal op EntreeMagazine.nl/3DJanSmink.

OPENINGEN/RESTYLINGEN 
JULI/AUGUSTUS
• OPENING: Parallel in Amsterdam

• OPENING: Blyenberg in Den Haag

• OPENING: Mister Spaghetti in Oosterhout

• OPENING: Hotelkamer van de Toekomst in Amsterdam

• OPENING: Old Dutch Sports Bar & Restaurant in Breda 

• OPENING: Maggy Blue in Alphen aan den Rijn

• OPENING: Bink in Den Haag

• OPENING: The Barn in Utrecht

• OPENING: Q-Factory Hotel in Amsterdam

• OPENING: Petossi in Haarlem

• OPENING: Tosti Club in Nijmegen

• OPENING: Fiko in Amsterdam

Heeft u een (her)opening of restyling op de planning staan? 

Tip ons dan via redactie@EntreeMagazine.nl.

“Ik heb een prachtige naam bedacht 

voor mijn horecaonderneming en heb 

hier de nodige kosten voor gemaakt. Nu 

is er een andere ondernemer die vrijwel 

dezelfde gaat gebruiken. Mag dat wel?”

 

#Regelgeving De wet bepaalt dat 

iemand met de naam van een onderne-

ming, de handelsnaam, geen verwarring 

mag scheppen. Degene die de naam als 

eerste heeft gebruikt, staat dan het meest 

in zijn recht. Voor het schenden van een 

handelsnaam maakt het niet uit of het 

expres is gebeurd of toeval was.

 

#Verwarringsgevaar Van belang voor een 

rechter is dus of er verwarring zou 

kunnen ontstaan. Hier zal minder snel 

sprake van zijn als het gaat om verschil-

lende doelgroepen, bijvoorbeeld die van 

een klassieke dagzaak en die van een 

‘avondzaak voor hipsters’.

 

#Afstand Ook de afstand speelt een rol. 

Zo bepaalde een rechter al dat café Bolle 

Jan in Amsterdam niet wordt verward 

met skihut Bolle Jan in Hoogeloon, in de 

Brabantse gemeente Bladel. Tussen café 

Sjiek in Maastricht en café Sjiek in 

Roermond was volgens de rechter wel 

weer sprake van handelsnaaminbreuk.

 

#Internet En als 2 horecazaken dezelfde 

of een op elkaar lijkende naam hebben, 

spelen de activiteiten en reviews op 

internet dan geen rol? Niet zo’n belang-

rijke. Hierover zeiden rechters al dat 

consumenten waarschijnlijk eerst een 

stad zullen uitkiezen waar ze iets willen 

eten en/of drinken, en pas daarna een 

specifieke horecazaak. Zodoende is er 

meestal geen sprake van te veel verwar-

ring bij online overlap van een naam.

#Bescherming Om uw naam te bescher-

men, kan het helpen om deze in te 

schrijven bij de Kamer van Koophandel. 

Hiermee krijgt u echter niet automatisch 

handelsnaamrecht. Het deponeren van de 

naam als merk, biedt meer bescherming.

Deze bijdrage kwam tot stand in samen-

werking met advocaat Alex Dolphijn 

van Ludwig & Van Dam in Rotterdam. 

Heeft u ook een vraag? Stel deze dan via 

redactie@EntreeMagazine.nl.

#BEDRIJFSNAAM


