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BETREFT Quick restaurants NV - GEGANT

Geachte Kuang Cheng,

Door uw "verbintenis tot niet-gebruik" van 3 april 2012, heeft u zich verbonden om niet alleen elk
gebruik van het teken GIANT te staken, maar ook om elke handeling te vermijden die de indruk zou
kunnen wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de producten van onze cliënte en de
producten aangeboden in uw frituur.

Onze cliënte, OUICK RESTAURANTS NV, heeft helaas moeten vaststellen dat u nog steeds een
inbreuk pleegt op haar merk GIANT. Meer bepaald blijkt dat u tot op heden het teken GEGANT
gebruikt om een van uw hamburgers aan te duiden.

Wij informeren u dat cliënte deze benaming niet kan aanvaarden. Meer bepaald, het teken
GEGANT leunt te dicht aan bij het merk GIANT en doet derhalve onvermijdelijk denken aan de
hamburger van cliënte. Cliënte heeft het recht om onder meer overeenkomstig artikel 2.20.1 c)
Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom zich te verzetten tegen het gebruik van het teken
GEGANT.

Het is overduidelijk dat u zich door het gebruik van het teken GEGANT tracht te plaatsen in het
kielzog van het bekende merk GIANT om zo te kunnen genieten van de aantrekkingskracht en de
reputatie van het merk GIANT en om zonder financiële vergoeding de commerciële inspanningen te
kunnen uitbuiten, die Ouick heeft moeten leveren ter creatie en onderhoud van het imago van het
merk GIANT, waarvan het bekende karakter nog recent werd bevestigd (Vz. Kh Luik, 24 januari
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2012, AR A/11/2632).

Met dit schrijven verzoeken wij u en voor zover nodig stellen wij u in gebreke om:

(i) onmiddellijk elk gebruik van het teken GEGANT om uw producten aan te duiden te
staken en derhalve elke verwijzing naar deze tekens te verwijderen van uw reclame
en promotiemateriaal waaronder ook uw menukaarten;

(ii) een benaming te kiezen die geen inbreuk maakt op de rechten van cliënte. Op dit
punt staan wij te uwer beschikking om uw ontwerpbenaming te onderzoeken;

(iii) ons binnen 8 dagen na ontvangst van dit schrijven ons het volgende te bezorgen:

het bewijs van de maatregelen die u heeft genomen om zo snel mogelijk te
stoppen met het gebruik van het teken GEGANT.

de aangevulde en ondertekende verbintenis tot niet-gebruik (zie bijlage).

Dit schrijven wordt aan u gericht onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige
erkentenis.

Met vriendelijke groeten,

Sandrine Kinart

Bijlage (1)
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Verbintenis tot niet-gebruik

Middels onderhavig document, verbind ik, ondergetekende, als eigenaar / zaakvoerder / bestuurder
(*) van frituur/snackbar:

Frituur Snabbeltje
Weg naar As 82
3670 Meeuwen-Gruitrode

mijzelf en mijn frituur/snackbar om in eer en geweten:

• geen gebruik meer te maken van het teken GEGANT voor de aangeboden
producten zoals onder meer een hamburger of een saus; en

• elke handeling te vermijden die de indruk zou kunnen wekken dat er een
commerciële band bestaat tussen de producten van NV Quick Restaurants en de
producten aangeboden in de bovenvermelde frituur / snackbar.

Het woord "gebruik" omvat elk gebruik van het vermelde teken in publiciteit hieronder ook begrepen
de internet website van mijn bovenvermelde frituur / snackbar.

Naam:

Voornaam:
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Datum:

Handtekening:

*Schrappen wat niet past


