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Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1174773 25-01-2009 , 11.09
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Nederland

08 Woordmerk

GVN

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten, ook in het kader van opstellen van contracten;

advisering voor bedrijfsleiding en bedrijfsorganisatie; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; zakelijke advisering inzake

bedrijfsvoering; hulp bij de leiding van industriële en handelsondernemingen; hulp bij de leiding van zaken; professionele consultatie op zakelijk

gebied; zakelijke advisering over fusies en overnames van bedrijven; zakelijke bemiddeling en advisering inzake employee benefits; zakelijk

beheer van vennootschappen; economische prognoses; commerciële evaluatie; zakelijke expertises; zakelijk onderzoek; zakelijke inlichtingen;

informatie over zaken; kostprijsanalyse; marktonderzoek; marktanalyse; marktstudie; schatting op commercieel gebied; statistische informatie;

verificatie van rekeningen; verzameling en systematisering in een centraal bestand van gegevens; beheer van gegevensbestanden; boekhouding;

herhuisvesting van bedrijven; accountancy; salarisadministratie; verkoping bij opbod; zakelijke advisering met betrekking tot personeel; het

verzorgen van publiciteit; zakelijk beheer van beleggingsfondsen en pensioenfondsen.

Kl 36 Verzekeringen alsmede inlichtingen en raadgeving ter zake; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij en bemiddeling bij de handel in

onroerende goederen; makelaardij in verzekeringen; makelaardij in geldswaardige papieren en goederen; bankzaken; diensten van een

bankbedrijf, diensten van een zakenbank; diensten van een effectenbank; diensten van een verzekeringsbedrijf; diensten van investment trusts en

holdingmaatschappijen; diensten van beleggingsfondsen en pensioenfondsen; financiële diensten op het gebied van betalingsverkeer; diensten het

gebied van centraal kasbeheer; betaling in termijnen; financieel beheer van beleggingsfondsen en pensioenfondsen; financieel beheer van

vennootschappen; beursmakelaardij; beursnoteringen; bewaargeving in brandkasten; bewaargeving van waardepapieren en kostbaarheden;

borgstelling; garantstelling; clearing (verrekening); factoring; fiduciaire diensten; financiële analyse; financiële expertise; financiële onderzoeken;

effectenonderzoek; financiële inlichtingen en raadgeving; financiële ramingen of begrotingen met betrekking tot verzekeringen, bankzaken en

onroerend goed; financieringen; fiscale expertises; fiscale taxatie; taxatie van onroerende goederen; geldwisseldiensten; huurkoopfinanciering;

hypotheken; incassobureaus; kapitaalbelegging; kapitaalinvestering; kredietinstellingen; kredietverlening; lening op onderpand; leningen;

levensverzekeringen; leasing; plaatsen van kapitalen, aandelen en schuldpapieren; bemiddeling bij de verkoop van en handel in effecten en

schuldpapieren; bemiddeling bij aankoop en verkoop van aandelen, obligaties, effecten en andere waardepapieren; spaarinstellingen;

valutahandel; vermogensbeheer; agentschappen in onroerende goederen; beheer van onroerende goederen; beheer van gebouwen; opstellen van

huurcontracten, verpachting van onroerende goederen; incasso van huurgelden; verhuur van appartementen, flat, kantoren; financiële planning in

het kader van projectontwikkeling.

Kl 45 Juridische diensten, ook in het kader van opstellen van contracten; arbitrage; conflictbemiddeling (waaronder mediation) en

geschillenbeslechting; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend

door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten
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