01 Inschrijvingsnummer

0945944
Nummer en da gtekening (da g en uur) va n het depot

1273794

20-08-2013 , 14.42

02 Verva lda tum

20-08-2023
03 Na a m va n de houder
Drs. Ligthart

h.o.d.n. FCNB
04 Adres (stra a t en nummer) va n de houder

Dreef 46
05 Postcode, pla a ts en la nd va n de houder

1735 HM 't Veld
Nederland
09 Afbeelding va n het beeldmerk

12 In voorkomend geva l, vermelding va n: cla ssifica tie va n de beeldelementen, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen

CFE 0.0.0
- diverse tinten blauw
13 Kla sse-a a nduiding en opga ve va n de wa ren en diensten

Kl 6 Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor
spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten;
metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen.
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting,
de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of
beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor
apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten
Kl 17 Rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte
plastic producten; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen.
Kl 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten
verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.
14 Kla sse-opsomming en opga ve va n de wa ren en diensten

06 09 17 45
Da tum inschrijving

01-01-2014
Da tum publica tie depot

22-10-2013
Publica tieda tum va n de inschrijving

01-01-2014
Sta tus

Mer k ingeschr even

