Misverstanden over patentrechtszaken
aangespannen door OEM's...
Misverstand 1:

Misverstand 2:

Als een OEM me voor de rechter sleept, ben ik niet aansprakelijk
voor eventuele financiële schade omdat mijn leverancier me deze
cartridges heeft verkocht. Hij is dus aansprakelijk...

Ik heb er nooit eerder problemen mee gehad, dus zal dat in de
toekomst ook wel niet gebeuren...

Fout!

Fout!

Iedereen die patentschendende New Build producten importeert,
verspreidt, verhandelt, op de markt brengt, in zijn bezit heeft, etc.,
kan gerechtelijk vervolgd worden. Dus ook u bent aansprakelijk!

U loopt lange tijd het risico om voor de rechter gesleept te worden,
want lege cartridges kunnen worden ingezameld. Experts kunnen
vervolgens nog steeds nagaan om het om een patentschendende
New Build cartridge gaat. Zelfs na twee jaar kunt u nog steeds
financieel aansprakelijk gesteld en voor de rechter gesleept worden.

Misverstand 3:

Misverstand 4:

Ik ben slechts een wederverkoper/distributeur, dus kan ik niet weten
of een patent wordt geschonden of niet. Ik ben dus niet
aansprakelijk...

Ik heb het gecontroleerd, maar ik kon het patent niet vinden in het
nationale register, dus rust er geen patent op het product...

Fout!

Fout!

Alleen particulieren worden niet aansprakelijk gehouden in
patentzaken, maar bedrijven dus wel: volgens Europese en
nationale wetgeving moeten alle ondernemers namelijk op de
hoogte zijn van eventuele patenten op de producten die ze
verhandelen. Dus ook u bent aansprakelijk!

Patenten zijn vaak moeilijk te achterhalen, maar er zijn duizenden
patenten op toners. Voor de meeste onderdelen van elk model
cartridge zijn wel patenten geregistreerd. OEM's registreren continu
nieuwe patenten. Het registratieproces neemt veel tijd in beslag,
maar de geldigheid van het patent start al op de eerste dag dat het
patent wordt aangevraagd.
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