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Namens Hema B.V. (“HEMA”) vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Geachte heer Kerens,
HEMA is een van Nederlands bekendste retailorganisaties met ruim 290
Namens HEMA B.V. (“HEMA”) vraag ik uw aandacht voor het volgende.
winkels in Nederland. HEMA staat sinds jaar en dag bekend om de kwaliteit
van haar producten, die grotendeels onder het eigen merk “HEMA” worden
HEMA is een van Nederlands bekendste retailorganisaties met ruim 290 winkels
verkocht. Haar merk en ontwerpen kenmerken zich door een specifieke en
in Nederland. HEMA staat sinds jaar en dag bekend om de kwaliteit van haar
unieke eenvoud in vormgeving en frisheid in kleurgebruik. Haar producten zijn
producten, die grotendeels onder het eigen merk “HEMA” worden verkocht.
daardoor herkenbaar als (ècht) HEMA producten. HEMA beschikt over een
Daarnaast is HEMA, op grond van depots bij het Benelux Bureau voor de
eigen ontwerpafdeling en in 2004 won HEMA de NIMA Marketingjaarprijs. In
Intellectuele Eigendom, houdster van diverse Benelux merken, waaronder maar
datzelfde jaar won HEMA de Sikkensprijs omdat HEMA volgens de jury als
niet uitsluitend het merk "HEMA". Kopiën van deze merkregistratie treft u aan
voorbeeld fungeert van een grootwinkelbedrijf met een constante aandacht
als bijlage.
voor de kleur en vormgeving van een breed assortiment artikelen voor
dagelijks gebruik en bestemd voor een groot publiek. HEMA is op grond van
Onlangs heeft HEMA geconstateerd dat op uw website www.frake.nl een erotische
depots bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, houdster van
powerpointpresentatie wordt aangeboden onder de naam “Echt HEMA. De normaalste
diverse Benelux merken, waaronder maar niet uitsluitend het merk "HEMA".
zaak van de wereld”. In deze presentatie is gebruik gemaakt van diverse
Kopieën van deze merkregistratie treft u aan als bijlage.
afbeeldingen uit de HEMA brochure, alle in een pornogafische context. Bovendien
staan op elke pagina van de presentatie de merknamen “HEMA”, “Echt HEMA” en
Onlangs heeft HEMA geconstateerd dat u op uw website www.mediamatic.net
”HEMA de normaalste zaak van de wereld” vermeld. Door aldus te handelen maakt u
aankondiging maakt van het Mediamatic initiatief van een zgn. Arabische Hema, te
inbreuk op zowel de auteursrechten als de merkrechten van HEMA. Daarnaast
weten de “El Hema”. Gedurende tien zgn. “koopavonden” vinden er
handelt u anderszins onrechtmatig jegens HEMA. Immers, door HEMA op deze wijze
brainstormsessies en presentaties plaats van ontwerpers, kunstenaars en andere
in verband te brengen met erotisch/pornografisch materiaal, wordt ernstig afbreuk
specialisten over de inrichting van een “El Hema”. Onderdeel hiervan is onder meer
gedaan aan de goede naam en reputatie van HEMA. Door deze handelwijze lijdt
het beeld- en woordmerk HEMA, het beeld- en woordmerk van HEMA in Arabisch
HEMA schade, waarvoor zij u volledig aansprakelijk houdt.
geschrift, een HEMA halal rookworst, een Arabische Jip en Janneke, T-shirts en de
zgn. “look and feel” van de winkeluitstraling van HEMA. Vervolgens zal vanaf 26
HEMA is op grond van artikel 12 en 13 van de Auteurswet, alsmede op grond van
augustus a.s. een tentoonstelling van start gaan in het Post CS gebouw te
artikel 2.20 lid 1onder d van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom
gerechtigd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht een verbod op
uw inbreukmakend handelen te vorderen, alsmede schadevergoeding te eisen voor
de als gevolg daarvan door HEMA geleden en nog te lijden schade.
Vooralsnog is HEMA echter van mening dat het zover niet hoeft te komen, echter
uitsluitend indien u mij vandaag vóór 15:30 schriftelijk bevestigt dat:
u zich met onmiddellijke ingang zult onthouden van de op de merkrechten en
auteursrechten van HEMA inbreukmakende activiteiten, meer in het bijzonder door de
powerpointpresentatie onder de naam “hema”, zoals die thans wordt aangeboden op

Amsterdam waar de bezoekers van de tentoonstelling een indruk kunnen opdoen
van een Arabische Hema, de “El Hema”.
Door aldus te handelen maakt u inbreuk op zowel de auteursrechten als de
merkrechten van HEMA. Daarnaast handelt u anderszins onrechtmatig jegens
HEMA. Immers, alle herkenbare elementen van HEMA zijn, zonder toestemming,
overgenomen in de “El Hema”. Het is onmiskenbaar dat Mediamatic daardoor op
ongerechtvaardigde wijze tracht aan te haken bij het door HEMA ontwikkelde
concept. Dit leidt dan ook tot verwarringsgevaar bij het publiek. Dit is voor HEMA
volstrekt onaanvaardbaar. Het spreekt voor zich dat HEMA er groot belang bij heeft
dat haar concept en producten herkenbaar blijven als HEMA. Ook spreekt het voor
zich dat zij niet wil dat derden afbreuk doen aan de exclusiviteit en reputatie van
haar ontwerpen en concept. Door de handelwijze van Mediamatic lijdt HEMA dan
ook schade, waarvoor zij u volledig aansprakelijk houdt.
HEMA is op grond van artikel 12 en 13 van de Auteurswet, alsmede op grond van
artikel 2.20 van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom gerechtigd bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank een verbod op uw inbreukmakend
handelen te vorderen, alsmede schadevergoeding te eisen voor de als gevolg
daarvan door HEMA geleden en nog te lijden schade.
Vooralsnog is HEMA echter van mening dat het zover niet hoeft te komen, echter
uitsluitend indien u mij morgen, donderdag 19 juli a.s., vóór 10.00 uur
schriftelijk bevestigt dat:
- u met onmiddellijke ingang (de voorbereidingen van) de tentoonstelling “El Hema”
zult staken en gestaakt zult houden;
- u zich met onmiddellijke ingang zult onthouden van de op de merkrechten en
auteursrechten van HEMA inbreukmakende activiteiten, meer in het bijzonder de
tentoonstelling en het gedeelte van de website over “El Hema” zult verwijderen en
deze website niet meer toegankelijk is, en zal zijn, voor het publiek;
- tevens dient u alle t-shirts, tasjes, displaymaterialen en anderszins, waarop
“Hema”, “El Hema” (in Nederlands en Arabisch geschrift) of herkenbare HEMA
figuren, vormen en anderszins ter vernietiging aan te bieden binnen 7 werkdagen
na ondertekening van deze brief bij het Distributiecentrum van HEMA aan de Atoom
60 te Utrecht (Industriegebied te Lage Weide).
De verzochte bevestiging kunt u geven door een kopie van deze brief, voorzien van
handtekening en datum en per pagina geparafeerd aan mij te retourneren.
Indien bovengenoemde reactie vóór donderdag 19 juli 10:00 uur uitblijft, zal
HEMA deze kwestie zonder nadere waarschuwing voor leggen aan de rechter.
Daarnaast behoud ik mij namens HEMA alle rechten voor, waaronder doch niet
beperkt tot het recht op schadevergoeding.
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Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt wordt deze u zowel per koerier als
per fax gezonden.

Hoogachtend,
Voor HEMA B.V.

_____________
Anna Evers
Bedrijfsjurist

Voor akkoord:

________________________
Voorzitter Stichting Mediamatic

Bijlage: merkregistraties HEMA

Cc: de voorzitter van het bestuur, de heer W. Velthoven
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