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Woord- en beeldmerken
Bijlagen:
Uittreksels depotregistratie

Depotinformatie
Depothouder:
AUTENTIEK v.o.f.
Oudeveen 63
3905WD Veenendaal
Nederland
Depotbereik:
Benelux

De beeldmerken
De afbeelding hiernaast is vastgelegd in zwart-wit. Dit houdt in,
dat de vorm van het logo is beschermd.
Het logo wordt in diverse maten op diverse achtergronden
gebruikt.
Het is niet toegestaan deze afbeelding of vorm op enige wijze als
handelsmerk of beeldmerk te gebruiken.
De afbeelding hiernaast is in kleur vastgelegd. Dit betekent, dat
het gebruik van dit logo alleen is toegestaan indien de kleuren
afwijken van wat in het register is opgenomen.
Het is niet toegestaan dit logo te voeren in deze specifieke vorm
en met deze specifieke kleuren.

De woordmerken
AUTENTIEK

Het woord hiernaast is vastgelegd in zwart-wit. Dit houdt in, dat de
het woord is beschermd, ongeacht de kleur, kleurencombinatie,
achtergrond, schrijfwijze, het lettertype, de grootte of anderszins.
Het is niet toegestaan dit woord te gebruiken als of in een
handelsnaam of merknaam.
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Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen
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Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen
CFE 7.11.1;26.11.12
- Paars RGB(167,0,99), donkerpaars RGB(81,0,48), lichtgrijs RGB(188,178,188),
donkergrijs RGB(23,23,23).
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Kl 44 Psychologische en medische begeleiding bij autisme.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)
44

Datum inschrijving
11-08-2016

Datum publicatie depot
01-06-2016

Publicatiedatum van de inschrijving
11-08-2016

Status
Merk ingeschreven

Afschrift uit het merkenregister
Inschrijvingsnummer
0995999

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot
1331557 / 28-04-2016 , 17.49

Vervaldatum
28-04-2026

Naam en adres van de houder
AUTENTIEK vof
Oudeveen 63
3905WD Veenendaal, Nederland

Woordmerk
AUTENTIEK
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