TotalFina – Name Space

DomJur 2004-198

Rechtbank Amsterdam
Zaak-/Rolnummer: H 00.2879
Datum: 17 januari 2001
Vonnis
In de zaak van:
1.
2.

de naamloze vennootschap TOTALFINA NEDERLAND N.V., gevestigd te Voorburg,
de vennootschap naar het recht van haar plaats van vestiging FINA EUROPE S.A.,
gevestigd te Brussel, België,
3.
de vennootschap naar het recht van haar plaats van vestiging FINA S.A.,
gevestigd te Brussel, België,
4.
de vennootschap naar het recht van haar plaats van vestiging TOTAL RAFFINAGE
DISTRIBUTION S.A., gevestigd te Parijs, Frankrijk,
eiseressen bij dagvaarding van 18 augustus 2000, procureur mr L.P. Broekveld,
tegen
1.
2.

de commanditaire vennootschap NAME SPACE C.V.,
de stichting STICHTING. ORLEANS, beide gevestigd te Amstelveen, gedaagden,
niet verschenen.

Verloop van de procedure.
Tegen gedaagden is verstek verleend.
Eiseressen hebben gesteld en gevorderd overeenkomstig de inleidende dagvaarding,
waarvan een authentiek afschrift aan dit vonnis is gehecht.
Gronden van de beslissing.
Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor en is dus toewijsbaar, met dien
verstande dat aan het onder I.a. en c. en II. gevorderde na te melden redelijke termijn zal
worden verbonden. Voorts worden de gevorderde dwangsommen gematigd en gemaximeerd
als na te melden. Tenslotte wordt "na het mondeling wijzen van vonnis" onder I.b. van het
petitum gewijzigd in "na betekening van het vonnis", nu het hier een bij verstek gewezen
vonnis betreft. Het sub I.e. gevorderde tot veroordeling de eventuele kosten voor de wijziging
van de tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen is niet toewijsbaar, nu
zulks de veroordeling tot betaling aan een derde - niet bij deze procedure betrokken - partij
betreft.
Beslissing bij verstek.
De rechtbank:
1.

verklaart voor recht dat het handelen van gedaagden - zoals in de dagvaarding
uiteengezet - onrechtmatig is jegens eiseressen;

2.

veroordeelt gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zich te
onthouden van iedere vorm en/of wijze van het - direct of indirect zowel mondeling
als in geschrifte - (doen) voeren en/of (doen) gebruiken van de tekens Total,
TotalFina, TotalFinaElf, Fina en/of Elf, op verbeurte van een dwangsom van f.
10.000,-- (tienduizend gulden) per overtreding van deze veroordeling, tot een
maximum van f. 1.000.000,-- (één miljoen gulden);

3.

veroordeelt gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle
eventuele gedrukte materialen en/of ander materiaal (inclusief computerdata),

waarop of waarin de merken Total, TotalFina, TotalFinaElf, Fina en/of Elf op enigerlei
wijze zijn gebruikt of genoemd, te (doen) vernietigen en daarvan bewijs te
verschaffen;
4.

veroordeelt gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ieder
gebruik van de internet domeinnamen "totalfina.nl" danwel andere domeinnamen,
waarin de merken Total, TotalFina, TotalFinaElf, Fina en/of Elf en/of enig ander met
deze merken overeenstemmend teken voorkomt, te staken en gestaakt te houden, op
verbeurte van een dwangsom van f. 10.000,-- (tienduizend gulden) per overtreding
van deze veroordeling tot een maximum van f. 1.000.000,-- (één miljoen gulden);

5.

veroordeelt gedaagden om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis
door middel van een schrijven aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
per koerier en per fax op te dragen de domeinregistraties van de domeinnaam
totalfina.nl en alle eventuele verdere domeinregistraties of aanvragen waarin de
tekens Total, TotalFina, TotalFinaElf, Fina en/of Elf voorkomen over te dragen en op
naam te doen zetten van Totalfina Nederland N.V. te Voorburg en mee te werken aan
het effectueren van de genoemde wijziging van de tenaamstelling en daartoe alle
verdere stukken te ondertekenen en de door de bevoegde domeinregistraties
verlangde informatie te verstrekken en de eventuele kosten voor de wijziging van de
tenaamstelling aan de bevoegde domeinregistraties te voldoen;

6.

veroordeelt gedaagden om aan de raadslieden van eiseressen, mr E.J. Louwers en
mr M. van wingerden te Rotterdam, kopie te zenden van alle correspondentie als
hiervoor bedoeld;

7.

veroordeelt gedaagden tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van f. 1.000,-(duizend gulden) voor iedere dag dat gedaagden in gebreke zijn aan de onder 3., 5.
en 6. genoemde veroordelingen te voldoen, tot een maximum van in totaal te
verbeuren dwangsommen ad f. 100.000,- (honderdduizend gulden);

8.

machtigt eiseressen om - indien gedaagden nalaten om binnen twee weken na
betekening van dit vonnis aan de onder 5. genoemde veroordeling te voldoen - dit
vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van gedaagden met betrekking tot
de onder 5. gegeven veroordeling;

9.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak
aan de zijde van eisende partij begroot op f. 2.572,31, die van het beslag daaronder
begrepen;

10.

verklaart dit vonnis - behoudens ten aanzien van voormelde verklaring voor recht uitvoerbaar bij voorraad;

11.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Gewezen door mr A.N. van de Beek als lid van genoemde kamer en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 17 januari 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.

Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet
aanvaard.

