
Ondernemen in een 
hangmat
In het noorden van Nederland zijn de scholen al half augustus begonnen, 

en in midden en zuid Nederland is men ook weer aan het werk. 

Zelf ben ik ook weggeweest. 

Met de camper een beetje rondgezworven door Midden Europa.

Voordat ik weg kon, was het zeker nog even aanpoten. Er komen toch 

altijd op het laatste moment nog spoedklussen tussendoor, ondanks dat 

ik ruim van te voren had ingepland om mijn werklast op tijd af te bouwen. 

En ben je dan met je camper onderweg, kostte het ook deze keer weer 

moeite om überhaupt los te komen van het werk. In de eerste dagen blijf 

ik bijvoorbeeld nog regelmatig mijn e-mail controleren om te zien of alles 

loopt, zoals ik hoop.

Daarnaast spoken er in het begin van de vakantie nog allerlei ideeën door 

mijn hoofd, waar ik de afgelopen maanden nog niet echt goed over heb 

kunnen nadenken. In de eerste week lig ik dan ook hoofdzakelijk in mijn 

hangmat na te denken over al die ideeën. 

En kennelijk liggen meer ondernemende mensen tijdens hun vakantie in 

een hangmat na te denken, want zodra ik weer op kantoor ben, beginnen 

de eerste klanten weer te bellen. Het begint met het inwinnen van 

algemene informatie over hoe een en ander beschermd kan worden door 

middel van merkregistratie of patentbescherming.

Helaas mag ik niet vertellen, wat die ondernemende mensen allemaal bij 

ons beschermen. Maar om een idee te krijgen, wat er zoals bedacht is, zou 

je kunnen kijken in de patentdatabase Espacenet. Alleen in 2014 al zijn 

er bijvoorbeeld 22 verschillende ideeën op het gebied van hangmatten 

vastgelegd. Je zou denken dat een product, zoals een hangmat, al 

helemaal uitgedacht zou zijn, maar een echte ondernemer verzint 

altijd weer wat nieuws.

Een aantal weken later belt men weer om uit te laten zoeken of de 

bescherming ook mogelijk is. 

We gaan dan zoeken in de merk of patentdatabase om te bepalen wat de 

mogelijkheden voor bescherming zijn.

Tegelijkertijd zijn de ondernemers hun strategie verder aan het uitwerken, 

zodat ze het product ook echt op de markt kunnen krijgen. Dat betekent 

voor sommigen, dat ze contacten gaan leggen met eventuele fabrikanten 

en anderen houden het meer in eigen hand en beginnen met het maken 

van bouwtekeningen voor het product.

Wanneer wij aangeven dat er mogelijkheden voor bescherming zijn, 

wordt vaak de volgende stap genomen om de bescherming dan ook 

daadwerkelijk vast te leggen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de 

merkregistratie of de patentaanvraag bij de betreffende officiële instantie 

wordt ingediend en vanaf dat moment mag het nieuwe product in de 

openbaarheid komen: tijd voor de product lancering. (en natuurlijk hoopt 

men binnenkort vaker in een hangmat te kunnen liggen, genietend van het 

succes van het nieuwe product)
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Renteswaps: 
niet altijd zuivere koffi  e
Een deel van het MKB gaat gebukt onder de zwa-
re fi nanciële lasten van een renteswap. Een simpele 
renteswap is een overeenkomst tussen bank en on-
dernemer, waarin de ondernemer de variabele fi nan-
cieringsrente ruilt tegen een vaste swaprente. Per 
saldo is dit goedkoper dan een gewone rentevaste 
fi nanciering, terwijl de ondernemer onder de streep 
toch de zekerheid van een vaste rente heeft. 

Niettemin zijn sommige ondernemers met deze over-
eenkomst lelijk op de koffi  e gekomen. De rentestand 
is historisch laag, maar de ondernemer met een swap 
kan daarvan niet profi teren. Opslagverhogingen wor-
den niet ‘gedekt’ door de swap. En waar de onderne-
mer dacht de rente te hebben vastgezet, blijkt dit dus 
beperkt zo te zijn. Ook is het kostbaar om van swaps 
af te komen. Als de ondernemer van de swap af wil, 
moet namelijk de contante waarde van de swap met 
de bank worden afgerekend. Dit kan vergeleken wor-
den met de boeterente bij vervroegde afl ossing van 
een hypotheek. Dit alles betekent echter niet dat aan 
renteswaps juridisch iets mankeert. 

Dat is anders, wanneer de ondernemer onvoldoende 
op de hoogte is  van de werking van een renteswap. 
De rechter heeft de ondernemer daarom in een aan-
tal situaties geholpen. De bank werd door de rechter 
veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan de 
ondernemer, omdat zij de ondernemer onvoldoende 
had geïnformeerd en daardoor haar zorgplicht had ge-
schonden. De AFM bekijkt nu of banken hun dossiers 
op dit punt op orde hebben. Op 20 oktober jl. heeft de 
AFM in dat kader de ABN AMRO veroordeeld tot be-
taling van een geldboete van 2 miljoen euro, omdat 
de AFM door de gebrekkige dossiervorming van ABN 
AMRO niet kon beoordelen of ABN AMRO haar zorg-
plichten was nagekomen. In het licht van de uitspraken 
van de rechter en de AFM loont het daarom de moeite 
om na te gaan hoe de informatievoorziening door de 
bank aan de ondernemer is geweest ten tijde van het 
sluiten van de renteswap.

BTTF-dag
Voor onze nieuwste reclamecampagne had ons recla-
mebureau een geweldig plan: “Laat in de advertenties 
totaal onzinnige uitvindingen zien, met als motto: Ie-
der idee, in één dag beschermd.”. Zo gezegd, zo gedaan.
Als eerste absurde idee kwam de DogWalkingDrone 
naar voren. Een drone die je hond uit laat. Zó onhan-
dig, ongepast, onwerkbaar, onveilig en onzinnig…daar 
kon niemand ooit over hebben nagedacht. We waren 
uniek, dachten we.
Tot Back-to-the-Future-dag op 21 oktober. Zoals je niet 
kan zijn ontgaan, werd er die woensdag over de hele 
wereld aandacht besteed aan deze blockbusters uit de 
80’s. 
In een Facebook-fi lmpje dat voorbij kwam met scenes 
uit die fi lm, zag ik tot mijn stomme verbazing een hond 
uitgelaten worden door een soort vliegende schotel. 
Een DogWalkingDrone, maar dan uit 1985!! 
Voor mij was dat een moment waarop me weer eens 
duidelijk werd dat goed onderzoek echt noodzakelijk 
is. Nu ging het ons alleen om een raar idee voor een 
advertentie, maar wat als we écht met dat idee hadden 
rondgelopen?
In ons vak adviseren we klanten eigenlijk altijd om 
vooraf goed te checken of hun nieuwe naam of uitvin-
ding wel écht nieuw is. Een avondje Google-pagina’s 
doorlopen is een prima startpunt, maar check ook even 
of je niet al in de relevante merken- en patentregisters 
voorkomt.  Je wilt immers voorkomen dat je nét twee 
maand lekker bezig bent met je nieuwe kledingmerk 
en nét drie containers vol met kekke shirts hebt laten 
maken, en vervolgens geconfronteerd wordt met een 
boze concurrent die je containers in beslag laat nemen. 
Bij een goed onderzoek vooraf snijdt het mes aan twee 
kanten: enerzijds heb je in het oog waar je concurren-
ten zitten, anderzijds weet je waar je eigen mogelijk-
heden liggen.
Uiteraard kun je in zo’n patent- en merkonderzoek niet 
alles checken, maar als eerste indicatie volstaat dit pri-
ma. Maar goed…het kan natuurlijk altijd zo zijn dat een 
scriptschrijver uit de jaren ’80 ook al met je idee liep. 
100% zekerheid is dan ook, net als met alles in het le-
ven, niet te geven.
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