Uitspraak inzake vervalste
CC Danish Trolleys
Zoekactie met gevolgen
Vervalste Container Centralen (CC)-bloementrolleys, hangsloten en metalen
platen vormden het onderwerp van een uitspraak (AZ 15 0 171/03 van 5
februari 2004) die nu door de Arrondissementsrechtbank in Kiel (Kamer voor
handelszaken II) naar buiten is gebracht. De uitspraak bevestigd zonder
voorbehoud de merkrechten van de CC-transportpool voor apparatuur. In
overeenstemming met de uitspraak zal gedaagde een schadevergoeding
moeten betalen aan Container Centralen ter compensatie van de door CC
geleden verliezen. Bovendien zal gedaagde tevens de kosten van het
rechtsgeding moeten vergoeden.
“In de volgende fase van het proces zal een exact bedrag moeten worden
vastgesteld voor de opgelopen schade,” vertelt Günter Gerland, CEO van Container
Centralen GmbH. Daarbij zal rekening worden gehouden met het grote aantal
vervalste CC-bloementrolleys, hangsloten en metalen platen die in April 2003 tijdens
een spectaculaire zoekactie binnen het bedrijf van gedaagde werden aangetroffen.
Het schadebedrag zal bovendien op een juiste manier de totale periode dat de
vervalste trolleys in omloop zijn geweest moeten reflecteren.
In een persbericht naar aanleiding van de uitspraak verklaart Container Centralen
Hamburg dat trolleys die mogelijkerwijze verward kunnen worden met CCbloementrolleys en die als gevolg van de vervalste metalen platen eenzelfde uiterlijk
hebben als de oorspronkelijke CC-bloementrolleys niet in omloop mogen worden
gebracht. Het in bezit hebben van en/of het handelen in vervalste hangsloten en
metalen platen is ook illegaal en vormt een reden op grond waarvan een
rechtsgeding kan worden aangespannen.
Gedaagde dient per direct dergelijke acties te staken en kan bovendien ingevolge
de uitspraak een disciplinaire boete van maximaal €250.000 of een gevangenisstraf
van 6 maanden per overtreding tegemoet zien.
Volgens Gerland zal het bedrijf als aangekondigd met alle haar beschikking staande
juridische middelen schadeloosstelling nastreven. Gerland: “Wij willen voorkomen
dat de legitieme gebruikers van ons systeem moeten lijden onder de illegale acties
van een paar misbruikers.” Hij raadt een ieder die via niet-officiële kanalen CCbloementrolleys, metalen platen of hangsloten aangeboden heeft gekregen aan
contact op te nemen met Container Centralen om na te gaan of het om een bona
fide aanbod gaat. Telers die onregelmatigheden constateren zoals bijvoorbeeld
ontbrekende hangsloten, kunnen eveneens contact opnemen met de CCtransportpool.
De meest recente getallen aangaande de CC-pool zijn: 2,3 miljoen CCbloementrolleys, 23.000 cliënten en 60.000 gebruikers in Europa. Nadere informatie
is op het internet te vinden via www.container-centralen.com.

