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IEISEDE PARIJ
卜Vertegenwoordigd door meester B Gregoir,advocaat kantoorhoudende te 2000
Anm7erpeL vlaalnse K面 54-57,

zetelte 2800 Mechelen,Nimfenstraat 6,KBO BE826.634.196,

maatschappelijke zetel gevestigd te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 8 E,

eigen naam en in hoedanigheid van oprichter - vennoot van bvba Pure Vie,

lolro nununer J \
repenorium nummcr

Afgeleverd aan Afgeleverd aan

Referentie bestelling
CD nummer
RD nummer
bedrag: EUR
datum:

Referentie bestelling
CD nummer
RD nummer
bedrag: EUR
datum:

ONMS gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen, op
LF JTINI TWEEDIIIZEI\ID DERTIEN
openbare zitting van VOORZITTER van de rechtbank van eerste aanleg

n het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ZETELEIID ZOALS IN
ORT GEDING. al waar zetelden:
ew. C. ClauE Ondervoorzitter dd. Voorzitter,
ew. M. Schoeters, giffier.

zetelte 2180 Ekeren,Blarenstraat 46,KBO BE 0827 996 750,

te 2800 Mechelen,N趾 nstraat 6,
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eigen naam en in hoedanigheid van oprichter-vennoot van bvba Pure Vie,
te 2800 Mechelen, Hogebloksnaat 3,

; vertegenwoordigd door meester J. Vercamme& advocaat, kantoorhoudende te
800 Mechclcll,Schuttersvest 4-8,

vennootschapszetel gevestigd in Austrate, NSW 2444 PorlMac4rnrie 22,
i Crescent,

vertegenwoordigd door meester K. Ottelohe, advocaat, kantoorhoudende te
Antweqpen, Amerikalei 31.

de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op
inventaris ervan, ondermeer het geiLnventariseerd dossier van de rechtspleging

de rechtbank van Koophandel te Antwerpen met daarin het vonnis van
ijzing dd- 28 februari 2013.

j

jGelet op de wet van 15 juni I 935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

I

lGehoord partijen in hun middelen en besluiten, ontwikkeld in de Nederlandse
Itaal op de zittine van 14 mei 2013.t'
I

I

I

I

I

I

I

lOverwegende dat bij vonnis van 28 februari 2013 de zaak door de Voorzitter van

;de 
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen werd verzonden naar de Rechtbank

lvan Eente Aanleg te Antwerpen ;

I

lDat de vordering van eisende partij ertoe strekt te horcn zeggen voor recht dat
lverwerende partijen een inbreuk plegen op de Wet Marktpraktijken o.a. artikelen

195, 96,1, 96,2 en 96,4, door eisende partij en haar producten als namaak voor te
jstellen , door eisende partij als malafide voor te stellen en door eisende partij
izwart te maken en derhalve de staking ervan te horen bevelen;
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pat volgens eisende partij zij de titularis is van het auteursrecht op deze

jverpakking;

i

;Dat eerste en tweede verwerende partij als distributeurs uan 9LJ14l198 inm'iddels

look groene koffie verkopen van SUMABE met de verpakking die destijds
iontworpen werd;
I
I

lDat de waag zich stelt wie de rechthebbende is op de verpakking met als
jfafisctre kenmerken , de kleur, de kleurencombinaties en het gehanteerde
Jlettertype, de tekening van een gestileerde kofiieboon voor de letter O en de foto

ivan de blonde dame die kofEe drinkt en wie aanspraak kan maken op de
iauthenticiteit van het verkochte product van de " afslankkoffie " dan wel de "
iGreen Coffee ";
I

Dat het ontwerp van de bewuste verpakking uitbesteed werd aan een grafisch

iO in de benarning " Afslankkoffie ";
I

iDat wat de foto van de blonde dame , die koffie drinkt beheft , het gebruiksrecht
jop deze foto werd aangekocht via een beheersvermootschap van auteursrechten
lgena,md iStockphoto;
i

I

lDat in de publiciteit die eisende partij maakt tevens gebruik wordt gemaakt van

idezelftle grafi sche kenmerken;i"
i

lDat de originaliteit van de verpakking vooral wordt bepaald door de gestileerde

lkoffieboon voor de letter O in de benaming " Afslankkoffie ";
I

iDat de verpakking duidelijk de creatieve geest van de ontwerper weergeeft en

leisende partij derhalve auteursrecht kan claimen op de bewuste verpakking;

I

lDat eisende partij enkel de zakjes die in de dozen g"rn destijds heeft aangekocht

ibij Sumabe en de dozen zelf heeft ontworpen;

rDat het kopidren en nabootsen door vijfde verwerende partij van de verpakking
iindruist tegen de eerlijke markBraktijken;
I

I

lDat volgens verwerende partijen, eisende partij misbruik zou maken van dit
lauteursrecht teneinde de markt alleen voor zich tachten te houden en alzo het
imarktaandeel van SLIMABE in de EU tot nul te herleiden;
I

I

I
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koffie te verkopen die afslankende eigenschappen zou bezitten ofkoffie die
ij aankochten bij o.m. SUMABE;

verwerende partijen niet bewijzen dat de door eisende partij gebruikte
pakking verwarring zou stichten ten aanzien van de door SIIMABE in de EU
de markt gebrachte groene koffie en andere producten;

de informatie op de verpakking van het verkochte product correct blijkt te

de vergissing van eisende partij bggaa4 in de Duitstaligg versie valr 6dn van
websites bij de overschakeling naar een ander soort koffie niet ipso facto

dat eisende partij verwarring tracht te stichten;

de vergissing zo vlug als mogelijk door eisende partij werd rechtgezet;

trouwens de vergissing geen verwijzing naar SUMABE inhield maar enkel
stuk tekst betrofuit het verleden die naar Australi€ verwees:

eerste , tweede , derde en vierde verwerende partij geerszim bewijzen dat
partij hen zwart zou maken in de email van ll juni 2012;

eerste verwerende partij destijds op de email niet gereageerd heeft maar
op 14 december 2012 namelijk zes maanden later een tegenvordering

eerste verwerende partij wist dat zlj de nodige stappen moest ondememen
een eigen aangifte te doen bij de FOD voor de door haar verdeelde koftie,
zij achteraf dan ook heeft gedaan waardoor haar het numm er PL 2l37ll werd

dat zij ook door tweede verwerende partij laat gebruiken;

het blijkbaar eerste en tweede verwerende partijen zijn die verwarring
te zaaien;
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verwerende partijen geen misbruik van het auteursrecht door eisende partij

niets verwerende partijen tegenhoudt om een eigen verpakking te ontwerpen
de producten van SIIMABE te verkopen zoals trouwens bepaalde



lRobummer 
: I 3-l3l 2-A.docx

i

I

I

I

I

!

IoMDEZEREDENEN
I

blad α7

forionurnmer 3V1O

jWi.;, C. Ctu*, Ondervoorzitter dd. Voorzitter der Rechtbank van eerste aanteg,
izitting houdende te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding, bijgestaan door M.
;Schoeters, griffier, uitspraak doende op tegenspraak.
I

l
I
I

lVerklaren de vordering van LIFE SOLUTIONS BVBA ontvankelijk en IN
lvoleende mate sesrond:t"
I

lVerklaren de tegenvorderingen van BVBA BODY IN STYLE , BVBA PLIRE-
lVm , VERSCIfLIEREN Maria , BUELENS Valdrie ontvankelijk doch
l

Iongegrono;

I

lZeggen voor recht dat verwerende partijen een inbreuk plegen op de Wet

lMarktpraktijken o.a. artikelen 95,96,1,96,2 et 96,4 door eisende partij en de

idoor haar verkochte producten als namaak voor te stellen, door eisende partij als

lmalafide voor te stellen en door eisende partij zwart te maken;

I

jBevelen derhalve de onmiddellijke staking ervan;

I

lZeggen voor recht dat verwerende partijen door het op de markt brengen van
iproducten met verpakking gelijkend aan die van eisende partij, met als grafische

lkenmerken , de kleur , de kleurencombinaties en het gehanteerde lettertype, de

Itekening van een gestileerde koffieboon voor de letter O en de foto van een

Iblonde dame die koffie drinkt en de tenn * Afslankkoffie " in het door eisende

lpartij gehanteerde lettertlpe en de tekening van een gestileerde koffieboon voor
lde letter O, een inbreuk plegen op het auteursrecht van eisende padij en zich
jbovendien schuldig maken aan parasitaire mededinging en verwarringstichting.
i
I

iBevelen derhalve onmiddellijk elke daad strekkende tot aankoop, verkoop,

]invoer, verdeling in de handel te brengen en productie van deze namaak in de EU

Ite staken onder verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per overheding en
iper dag, met een maximum van 100.000 euro;
i

I

iBevelen de publicatie van huidig voruris op de websites van verwerende partijen
Ite weten: u*'vr,.bod-v-in-st-vle.be , lr.rvrv.pure-vie.be , l,r,r,rrv.oure-vie.eu , en
rtwrr,.sumabe.com.au , op kosten van verwerende partijen onder verbeurte van
leen dwangsom van 2000 euro per dag vertraging en per website met een
lmaximum van 100.000 euro ;
I
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iMachtigen eisende partij huidig vonnis te publiceren op haar eigen website

irtudfesobtions.be;
i
!

jVeroordelen verwerende partijen tot verbeurdverklaring van de nagemaakte
ivoorwelpen;

eroordelen verwerende partijen tot de kosten van het geding aan zijde van
partij begroot en door Ons vereffend op 1.882,28 euro

en 1.320,00 euro rechtsplegingsvergoeding.
ヘ

ヘ

ノ́
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I

lVeroordelen verwerende partijen tot de publicatie van huidig vonnis in twee
jddgbladen met nationale verspreiding naar keuze van eisende partij en te betalen

vertoon van een facfuur;
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