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Uitspraak 

vonnis 

RECHTBANK BREDA 

Sector civiel recht 

zaaknummer / rolnummer: 240459 / KG ZA 11-535 

Vonnis in kort geding van 25 oktober 2011 

in de zaak van 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

INTERCOMBI BV, 

gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, 

eiseres, 

advocaat mr. J.C.Th. Papeveld te [woonplaats], 

tegen 

[gedaagde], 

wonende te [woonplaats], 

gedaagde, 

advocaat mr. M.P.M. Meuwese te Waalwijk. 

 

 

6. De beslissing 

De voorzieningenrechter 

6.1. veroordeelt [gedaagde] ieder onrechtmatig gebruik van de statutaire en handelsna(a)m(en) van 

Intercombi, althans enige andere lettercombinatie die refereert aan die na(a)m(en) te staken en gestaakt te 

houden; 

6.2. veroordeelt [gedaagde] om alle medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam 

www.intercombikaatsheuvel.nl aan Intercombi; 

6.3. veroordeelt [gedaagde] de (internet)-zoekmachines Google, Yahoo, Alta Vista en Lycos op een 

bewijsbare wijze in de Engelse taal aan te schrijven met het verzoek hun cache/geheugen ten aanzien van 

de domeinnaam www.intercombikaatsheuvel.nl en de op die domeinnaam gehoste website te legen op een 

dusdanige wijze dat gebruikers van die zoekmachines niet meer op -delen van- de domeinnaam 

www.intercombikaatsheuvel.nl en de daaraan thans gekoppelde website terecht komen of dit als 

zoekresultaat vinden en afschriften van deze correspondentie aan de zoekmachines binnen 7 dagen na 

betekening van dit vonnis aan de advocaat van Intercombi te verstrekken; 

6.4. veroordeelt [gedaagde] om aan Intercombi een dwangsom te betalen van EURO 5.000,00 voor iedere 

dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan een van de in 6.1 tot en met 6.3 uitgesproken veroordelingen 

voldoet, tot een maximum van EURO 25.000,00 is bereikt, 

6.5. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Intercombi tot op heden begroot op 

EURO 1.452,31, 

6.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 

6.7. wijst het meer of anders gevorderde af. 

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en bij vervroeging in het openbaar uitgesproken op 25 oktober 

2011 in aanwezigheid van de griffier mr. van de Kreeke-Schütz.. 


