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Afschrift uit het merkenregister
Inschrijvingsnummer
1036434

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot
1379112 / 26-07-2018 , 13.59

Vervaldatum
26-07-2028

Naam en adres van de houder
Talpa Content B.V.
Zevenend 45

1251 RL Laren,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder
Chiever BV

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen
CFE 7.15.8;27.5.2-3-4-8-17-24

Diverse tinten bruin; wit, goudkleur, geel.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
Kl 9 Audiovisuele apparaten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van tekst, geluid en/of beeld;

magnetische gegevensdragers; schijfvormige beeld- en/of geluidsdragers; downloadbare muzikale, geluids- en audiovisuele
opnamen; cassettes, compact discs, videobanden, video compact discs (beeldplaten), interactieve cd's (cd-i's), read-only-

memory discs (cd-rom's), dvd's en andere digitale gegevensdragers; elektronische en digitale publicaties, downloadbaar of op
dragers; apparatuur voor het verwerken van gegevens; computers, waaronder computers voor het spelen van spellen;

computerrandapparatuur; televisie-apparatuur; telefoonapparatuur; software; computerspellen [software], ook online te

spelen; brillen; zonnebrillen; computersoftware-applicaties voor mobiele telefoons, smartphones, notebooks, computers en
mediaplayers.

Kl 28 Spellen; speelgoederen; elektronische spellen te spelen met televisietoestellen; computerspelapparatuur; gymnastiek- en
sportartikelen, voor zover niet begrepen in andere klassen.

Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; samenstellen, produceren, regisseren en

presenteren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; verhuren, uitgeven en uitlenen
van geluids- en/of beeldopnames bevattende radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's;
produceren van videofilms; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; het

organiseren en houden van muziekevenementen, concerten, festivals, optredens en feesten; diensten van musici en andere
uitvoerende artiesten; uitvoeren en componeren van muziek; verhuur van geluidsopnamen, geluidsopname- apparatuur en
muziekinstrumenten; opname, productie en postproductie van muziekwerken, films en van beeld- en/of geluidsopnamen;

uitgeven, uitlenen en/of verhuren van muziekwerken, films, videofilms en van beeld- en/of geluidsopnamen; het verstrekken
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van informatie op het gebied van showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's (inhoud), speelfilms, cultuur,
educatie, ontspanning en sport; het bedenken van concepten voor (spel)programma's voor radio en televisie, waaronder

formats; verhuur van toneeldecors; verhuur van radio- en televisietoestellen; publiceren, uitlenen, uitgeven en ter beschikking
stellen van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van uitgeverij; loterijen;
voornoemde diensten al dan niet te verrichten via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken;

diensten van redactiebureaus (niet-publicitair); het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie; organiseren van
voorstellingen in het kader van impresariodiensten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)
09 28 41

Datum inschrijving
12-10-2018

Datum publicatie depot
27-07-2018

Publicatiedatum van de inschrijving
12-10-2018

Status
Merk ingeschreven
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