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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0352 
 
 
Klager: 
 
Dream Clinic ApS 
Bødkervej 3 
7000 Fredericia 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
PRIVATHOSPITALET KOLLUND A/S 
Bredsdorffvej 10 
Kollund 
6340 Kruså 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstande 
Registreringen af domænenavnet ”quattroclinic.dk” skal overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Frifindelse/afvisning. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. januar 2021 med fire bilag (bilag 1-4), 
svarskrift af 31. januar 2021 med fire bilag (bilag A-D) samt replik af 5. februar 2021 med fire bilag 
(bilag 5-8). 
 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”quattroclinic.dk” er registreret den 18. november 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Som det ser ud nu, står vi til at miste benyttelsen af domænenavnet quattroclinic.dk per 
1.1.2021. 
 
Dette er vi meget kede af.  
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Privathospitalet Kollund har overført domænenavnet til dem selv, trods det var aftalt, at de 
ikke skulle overtage hjemmeside og mail ved deres overtagelse af en af de fire enheder på 
Quattro Clinic per 1.1.2019 
 
De har i perioden ikke brugt domænenavnet, mens vi har afholdt omkostninger og brugt 
domænenavnet i hele perioden (faktisk fra 2008). 

 
De er ikke villige til at lade domænenavnet forblive hos os 
 
Vi har selv erhvervet quattroclinic.dk i 2008 i forbindelse med dannelse af sundhedshuset 
Quattro Clinic befindende sig på Bødkervej 3 i Fredericia. Quattro Clinic / bygningen 
indeholder fire enheder: tandklinik, privathospital, Wellness og fitness center. 
 
Navnet på den bygning, der huser sundhedshuset er: Quattro Clinic. 

 
Quattro Clinic hjemmeside blev derfor lavet på domænet Quattroclinic.dk og har løbende 
præsenteret de fire enheder. 
 
På samme måde har vores 3 mailadresser i hele forløbet været 
 
Anja@quattroclinic.dk 
uj@quattroclinic.dk 
info@quattroclinic.dk 

 
Alle de anførte mailadresser har været aktive siden etableringen og består som sagt stadig og 
er vores primære mailadresser. Firmaet Computer Care har hjulpet os med hjemmesiden og 
etablering af og servicering af mails. 

 
Det er undertegnede, der gennem firmaet Dream Clinic Aps ejer bygningen. Sammen med 
min kone Anja Jørgensen, som er direktør for Dream Clinic Aps, startede vi Quattro Clinic 
Aps op i 2008, hvor vi under dette Aps kørte alle 4 virksomheder. Hun er tandlæge og var 
derfor ansvarlig for Quattro Tandklinik, jeg tog mig af Quattro Privathospital og fælles stod 
vi så for Quattro Wellness og Quattro Fitness. Da jeg i 2010 solgte privathospitalsdelen til 
Teres Medical Group overtog min kone, tandlæge Anja Jørgensen, tandklinikken i firmaet 
Quattro Tand Aps, samt Quattro Wellness og Quattro fitness. 
 
Quattro Clinic Aps blev således en del af Teres Medical Group. 

 
Vi beholdt naturligvis både hjemmesiden og vores mails quattroclinic.dk. 
 
Der blev lavet henvisning til Teres Medical Group på Quattro Clinics fælles hjemmeside. 

 
Da Teres Medical Group 2 år senere søgte nye veje, overtog undertegnede privathospitalet 
igen og dermed Quattro Clinic Aps. 
 
1.1.2019 blev privathospitalet (Quattro Clinic Aps) solgt til privathospitalet Kollund. 
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Jeg, der er læge, forsatte som konsulent for privathospitalet Kollund og fik en Kollund mail 
ufj@privathospitaletkollund.dk som supplement til min mail uj@quattroclinic.dk. 

 
I anpartshaveroverenskomsten står der intet om at privathospitalet Kollund skulle overtage 
vores mails, idet vi mundligt havde aftalt, at vi selvfølgelig forsatte med disse, da det var 
vores private mails (Anja og Uffe Jørgensen), og de blev brugt til alt vedrørende bygningen 
Quattro Clinic og de tilknyttede aktiviteter. Af praktiske årsager gav vi privathospitalet 
Kollund en delt adgang til info mailen, da der kom en del fakturer til privathospitalet på 
denne, men også til de øvrige enheder i bygningen, da denne mail også servicerer Dream 
Clinic Aps. 

 
Ligeledes blev det aftalt, at privathospitalet Kollund selvfølgelig skulle have adgang til vores 
fælles hjemmeside på quattroclinic.dk (det fremgår af anpartshaveoverenskomsten – bilag 1) 
 
Privathospitalet Kollund har deres egen hjemmeside og mails på: privathospitaletkollund.dk. 

 
Undertegnede har løbene betalt for domænenavnet quattroclinic.dk via opkrævning på min 
mail uj@quattroclinic.dk, senest i november 2019 (bilag 2), dvs. også efter, at 
privathospitalet Kollund kom ind i billedet. 

 
Nu er problemet, at jeg stopper på privathospitalet Kollund per 31.12.2020, og i den 
forbindelse har Carsten Holm (en af ejerne af privathospitalet Kollund) oplyst mig, at de per 
1.1.2021 vil lukke vores mails og overføre domænenavnet quattroclinic.dk til privathospitalet 
Kollunds øvrige domæne navne, og så tilbyde adgang til husets fælles hjemmeside til de 
øvrige lejere i huset (bilag 3). 
 
Efterfølgende har jeg fundet ud af, at det var Quattro Clinic Aps, der var registreret som ejer 
af domænenavnet quattroclinic.dk. Privathospitalet Kollund har så overført domænenavnet til 
sig selv i sommeren 2019, uden vi var klar over det eller det juridiske ejerskab. 

 
Privathospitalet Kollund er ikke interesseret i at lade quattroclinic.dk overgå til os, selv om 
de aldrig har brugt det, og de historisk kan se, at det kendetegner de 4 enheder i bygningen 
Quattro Clinic med fælles hjemmeside. 
 
Mundlige aftaler er åbenbart ikke gældende, og den skriftlige aftale gav dem netop adgang til 
hjemmesiden sammen med de øvrige enheder, men ikke til at overtage den. 
 
Retrospektivt skulle vi selvfølgelig have præciseret ejerskabet af mailadresse og hjemmeside 
samt domænenavn i anpartshaveraftalen. Men vi var ikke klar over, at domænenavnet 
quattroclinic.dk var registreret i Quattro Clinic Aps. som ejer og ikke i Dream Clinc Aps, der 
ejer bygningen og to af de andre enheder efter frasalg af læge og tandklinik. Både Quattro 
Clinic Aps og Dream Clinic Aps er stiftet af og har været ejet af undertegnede samtidigt. 

 
Vi har brugt quattroclinic.dk i 12 år og vil være meget kede af at miste muligheden for at 
bruge det, specielt når det bare skal parkeres i en privat domænebank, og ikke forsat bruges. 
 
Vores email adresser er en del af vores identitet. 
… 
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Domænenavnet quattroclinic.dk dækker over forskellige virksomheder placeret i samme 
bygning med navnet Quattro Clinic, jævnfør vedhæftede hjemmeside (bilag 3) 
… 

 
Det er ikke aftalt at Privathospitalet Kollund ved køb af hospitalsdelen på Quattro Clinic 
skulle overtage domænenavnet quattroclinic.dk.” 
 

Bilag 1 er efter det oplyste uddrag af anpartshaveraftale, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 
 

”PHK vederlagsfrit og uopsigelig ret til at benytte samtlige immaterielle rettigheder, der 
knytter sig til Selskabet, herunder navnet Quattro sammen med hospital og brandet samt 
retten til at være en del af websitet.” 

 
Bilag 2 er skærmprint fra en netbank-konto, hvoraf fremgår, at der i december 2019 er betalt 
registreringsgebyr til DK Hostmaster. 
 
Bilag 3 er kopi af e-mailkorrespondance af 18. december 2020 mellem klagerens ejer og 
indklagede, hvori indklagede bl.a. oplyser om, at da samarbejdet med klagerens ejer ophører, vil 
klagerens e-mailadresse bliver lukket, og domænenavnet ”quattroclinic.dk” vil blive overført til 
indklagedes hosting-hjemmeside, samt at hjemmesiden på domænenavnet ”quattroclinic.dk” vil 
blive videreført i regi af lejerforeningen som et tilbud til husets lejere. 
 
Bilag 4 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
 
I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Uffe Jørgensen har solgt sin virksomhed Quattro Clinic ApS med CVR.nr. 31778174 til 
Privathospitalet Kollund (PHK) pr 1.1.2019 med alt hvad der var indeholdt i virksomheden, 
inklusive navn og domæne samt immaterielle rettigheder, som det fremgår af bilag 1 
(indsendt af klager). PHK har siden betalt for hosting, webside og exchange ved 
virtuelhost.dk. Domænet var registreret under ApS’ets CVR og er således helt legitimt fuldt 
med og overtaget af PHK. 

 
Uffe Jørgensen brugte uj@quattroclinic.dk arbejdsmæssigt og det var aftalen, at han kunne 
fortsætte med at bruge denne mail samt sin tidligere mobiltelefon arbejdsmæssigt for at evt. 
tidligere patienter, der kontaktede ham på mailen, kunne videreføres til PHK, der betalte for 
mail, hjemmeside og telefon. Der blev lavet samarbejdsaftale for 2 år og da 
samarbejdsaftalen udløb pr 31.12.2020 var der ikke længere grund til at opretholde 
arbejdsmailen. Uffe Jørgensen har en yderligere mail, som han bruger personligt og visse 
gange også under Dream Clinic: uffecj@me.com. Der blev givet varsel i begyndelsen af 
december. 
 
Uffe Jørgensens virksomhed Dream Clinic ApS ejer og udlejer bygningerne til en række 
sundhedsvirksomheder som et privat sundhedshus. Dream Clinic har egentlig ikke noget med 
aktiviteten i sundhedshuset at gøre. På den tidligere hjemmeside var der – udover PHK – kun 
tandlægeklinikken ”Godt Smil” hvor Anja Jørgensen (hustru og direktør i Dream Clinic) er 
medejer samt Welness-afdelingen, der ikke har været i brug gennem flere år. I huset findes 
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også en tandtekniker, fysioterapeut, speciallæge, fittnescenter LOOP og klagerens fitness-
center LOAD samt neurologisk klinik men ingen af disse havde adgang til hjemmesiden. 

 
Vi har brug for hjemmesiden www.quattroclinic.dk fremadrettet som vindue for det private 
sundhedshus Quattro Clinic, hvor hjemmesiden er lagt over i erhvervslejerforeningens regi, 
således at de sundhedsvirksomheder, der udgør Quattro Clinic, kan få adgang til det fælles 
vindue, som hjemmesiden er. Info-mailen vil ligeledes fortsat være i brug i regi af Quattro 
Clinic erhvervslejerforening, CVR: 41956151. 

 
Vi har således ikke tænkt blot at lægge domænet hen.” 

 
Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra DK Hostmasters selvbetjeningssystem, hvoraf 
fremgår, at indklagede har betalt registreringsgebyr for domænenavnet ”quattroclinic.dk” frem til 
den 30. november 2021. 
 
Bilag C er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, hvoraf bl.a. 
fremgår, at indklagede med en vedtægtsændring den 19. maj 2020 fik binavnene Quattro Clinic A/S 
og Quattro Privathospital A/S. 
 
Bilag D er kopi af faktura af 30. november 2020 fra virksomheden virtuelhost.dk til indklagede 
vedrørende webhosting. 
 
I replikken er bl.a. anført følgende: 
 

”Desværre indeholder svardokumentet flere usandheder og fejlagtige oplysninger. Om det 
skyldes, at svaret er lavet af en advokat, der ikke er helt inde i sagen, eller det er bevist 
fordrejelse af sandheden, skal jeg ikke gøre mig klog på. 
 

1. Det fremgår ingen steder direkte, at Privathospitalet Kollund har købt domænenavnet 
quattroclinic.dk (kopi af anpartsoverdragelsesaftalen vedlagt som bilag 5). De har købt 
quattro clinic aps, der så viser sig at stå noteret som ejer af domainenavnet. Men det var 
ingen af parterne vidende om ved handlen. Det var derimod aftalt mundligt, at de ikke skulle 
overtage hverken hjemmeside eller quattroclinic.dk mails. Dette har praksis jo også bevist. 
 

2. Som tidligere nævnt af mig i klageskrivelsen har uj@quattroclinic.dk og 
anja@quattroclinic.dk været vores private og arbejdsmail igennem 12 år. Det har derfor 
givet os begge meget store private og erhvervsmæssige problemer at disse mailadresser er 
blokerede. Vi har begge via vores Apple tilknytning to Apple mails (uffecj@icloud.com og 
uffecj@me.com), som vi nu heldigvis kan bruge, da vores egen quattroclinic mail er blevet 
blokeret. 

 
3. Det er korrekte at Privathospitalet Kollund har afholdt udgiften til mail hosten Virtuelhost, 

hvor uj,anja og info@quattroclinic.dk er knyttet til. Årsagen til denne sammenblanding af 
virksomhederne er at min kone Anja og jeg fra starten af oprettelsen af quattro clinic, selv 
ejede de virksomheder der var på klinikken (tandklinik, wellness, privathospital og fitness 
center). Derfor domainet quattroclinic.dk. I hele forløbet og efterhånden som vi har fået 
afhændet de forskellige virksomheder, har vi beholdt det samme domainenavn og de hertil 
relaterede mails. Da jeg solgte privathospitalsdelen til Privathospitalet Kollund var det en 
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klar aftale at de ikke skulle overtage mailen – men vi gav dem adgang til 
info@quattroclinic.dk, fordi der kom fakturer til privathospitalet der, men også vedrørende 
bygningen (Dream clinic aps). Således har vi har vi fælles i fuld forståelse i 2 år brugt den 
fælles info@quattroclinic.dk. Uden at dette er skrevet ned som en aftale, men for at gøre 
tingen smidigere. Da quattro clinic aps stod som debitor, er fakturaen, ligesom af mange 
andre af vores samarbejdspartnere sendt til info@quattroclinic.dk - De fakturer, der ikke 
vedrørte privathospitalet har vi taget os af og betalt. 

 
4. Privathospitalet Kollund påstår, at de har betalt for domainet – det har de ikke, men som 

dokumenteret i bilag 6, er den betalt af undertegnede. Det Kollund har fremsendt i bilag A er 
ikke en dokumentation for at de har betalt- men at beløbet er afregnet (altså af os). Bed dem 
dokumentere deres betaling for 2019 0g 2020. 
 

5. Jeg fik ved ansættelsen ved privathospitalet Kollund en arbejdsmail:  
ufj@privathospitaletkollund.dk. Den er naturligvis ophørt ved min fratrædelse. Det er direkte 
usandt og ikke korrekt at jeg fik telefon og at uj@quattroclinic.dk var min arbejdsmail. Jeg 
har selv i hele forløbet, før og efter haft min egen telefon og telefon nummer (40135036), som 
jeg selv har betalt ( bilag 7.1+2). Det er derfor usandt og et forsøg på at omgå sandheden at 
følgende skrives af modparten: 
 
”Uffe Jørgensen brugte uj@quattroclinic.dk arbejdsmæssigt og det var aftalen, at han kunne 
fortsætte med at bruge denne mail samt sin tidligere mobiltelefon arbejdsmæssigt for at evt. 
tidligere patienter, der kontaktede ham på mailen, kunne videreføres til PHK, der betalte for 
mail, hjemmeside og telefon. Der blev lavet samarbejdsaftale for 2 år og da 
samarbejdsaftalen udløb pr 31.12.2020 var der ikke længere grund til at opretholde 
arbejdsmailen. Uffe Jørgensen har en yderligere mail, som han bruger personligt og visse 
gange også under Dream Clinic: uffecj@me.com. Der blev givet varsel i begyndelsen af 
december.” 

 
6. Vedr privathospitalets fremadrettede brug af domainenavnet quattroclinic.dk har Carsten 

Bruun (ejer af Privathospitalet Kollund) selv skrevet i en mail at det vil blive gemt sammen 
med deres øvrige domainenavne. (bilag 3) 
 

7. Initiativet til lejerforeningen quattro clinic er rigtig fint. Men det er først kommet efter tvisten 
er opstået (oprettet 18.12.20 – bilag 8). og underligt nok så har vi, der jo også er lejere på 
quattro clinic (tandklinikken og fitnesscentret LOAD) ikke hørt noget om lejerforeningen før 
nu. 
 
Jeg kan kun opfatte det som yderligere et forsøg på chikane og en undskyldning for at beholde 
domainenavnet.” 

 
Bilag 5 er kopi af anpartsoverdragelsesaftale af 21. december 2018 mellem klagerens ejers 
holdingselskab og indklagede, hvorefter selskabet Quattro Clinic ApS overdrages til indklagede. 
 
Bilag 6 er kopi af e-mail af 21. december 2021 fra klagerens ejer til indklagede vedrørende betaling 
af registreringsgebyr for domænenavnet ”quattroclinic.dk”. 
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Bilag 7 er kopier af fakturaer af 15. december 2020 og 30. december 2019 fra Telenor udstedt til 
klagerens ejer vedrørende et mobilabonnement. 
 
Bilag 8 er skærmprint med oplysninger om ”Quattro Clinic Erhvervslejerforening”. 
 
 
Ved opslag på domænenavnet ”quattroclinic.dk” den 15. januar 2021 og igen den 7. marts 2021 har 
sekretariatet taget følgende kopi, jf. bilag B: 
 
 

 
 
 
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 
at følgende hjemmeside er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”quattroclinic.dk” bl.a. den 
18. juli 2018: 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klagerens ejer og stifter tillige er stifter og har været ejer af Quattro Clinic ApS,  
 at domænenavnet ”quattroclinic.dk” har været anvendt til klagerens ejers virksomhed siden 

2008, og at klageren har afholdt omkostningerne ved opretholdelsen af domænenavnet,  
 at domænenavnet ”quattroclinic.dk” dækker over forskellige virksomheder placeret i samme 

bygning, der har navnet Quattro Clinic, 
 at sundhedshuset Quattro Clinic indeholder fire enheder: tandklinik, privathospital, wellness og 

fitness center, 
 at indklagede ikke har anvendt domænenavnet ”quattroclinic.dk”, 
 at klageren har solgt hospitalsdelen af Quattro Clinic til indklagede, men ikke klagerens 

hjemmeside og domænenavnet ”quattroclinic.dk”, 
 at klageren har tre e-mailadresser knyttet til domænenavnet ”quattroclinic.dk”, som er klagerens 

primære e-mailadresser, 
 at klagerens ejer og dennes ægtefælle har haft mailadresser knyttet til domænenavnet 

"quattroclinic.dk” igennem 12 år, og at disse har været anvendt arbejdsmæssigt såvel som 
privat, 

 at det var mundtlig aftalt, at indklagede ikke skulle overtage hjemmeside og e-mailadresser ved 
indklagedes overtagelse af en af de fire enheder i Quattro Clinic, 

 at klageren har brugt domænenavnet ”quattroclinic.dk” i 12 år, 
 at indklagede har deres egen hjemmeside og e-mailadresser knyttet til domænenavnet 

”privathospitaletkollund.dk”, og 
 at indklagedes initiativ til oprettelse af en lejerforeningen knyttet til domænenavnet 

”quattroclinic.dk” først er taget, efter tvisten om domænenavnet er opstået. 
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Indklagede har gjort gældende, 
 at klagerens ejer har solgt sin virksomhed Quattro Clinic ApS til indklagede pr 1. januar 2019 

med alt hvad der var indeholdt i virksomheden, inklusive navn og domænenavn samt 
immaterielle rettigheder,  

 at indklagede har registreret virksomhedsnavnet Quattro Clinic i Det Centrale 
Virksomhedsregister, 

 at Quattro Clinic ApS tidligere var registrant af domænenavnet ”quattroclinic.dk”, og at 
domænenavnet således helt legitimt er overtaget af indklagede, 

 at indklagede siden overtagelsen af Quattro Clinic ApS har betalt for hosting, webside og 
exchange vedrørende domænenavnet ”quattroclinic.dk”, og 

 at indklagede har brug for domænenavnet ”quattroclinic.dk”, der fremover skal virke som 
vindue for det private sundhedshus Quattro Clinic, således at de sundhedsvirksomheder, der 
udgør Quattro Clinic, kan bruge hjemmesiden på domænenavnet. 

 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens ejers holdingselskab har stiftet og har ejet 
virksomheden Quattro Clinic ApS, samt at Quattro Clinic ApS tidligere var registrant af 
domænenavnet, som blev anvendt til virksomhedens hjemmeside og e-mailadresser. Det fremgår 
endvidere, at klagerens ejers holdingselskab ved aftale af 21. december 2018 overdrog samtlige 
anparter i Quattro Clinic ApS til indklagede. På den anførte baggrund finder klagenævnet det 
ubetænkeligt at lægge til grund, at domænenavnet ”quattroclinic.dk” blev registreret til brug for 
Quattro Clinic ApS, som blev overtaget af indklagede. 
 
Det følger af varemærkelovens § 38, stk. 2, at retten til en virksomheds varemærker overgår til 
erhververen af virksomheden, medmindre andet er aftalt, hvilken bestemmelse også finder 
anvendelse for den overdragne virksomheds andre forretningskendetegn, herunder domænenavne. 
Som sagen er oplyst, må indklagede derfor antages at have erhvervet brugsretten til det omtvistede 
domænenavn ved overtagelsen af Quattro Clinic ApS. Det forhold, at klagerens ejer og dennes 
ægtefælle i en lang årrække har haft e-mailadresser knyttet til domænenavnet, og som har været 
anvendt til både private og arbejdsmæssige formål, kan ikke føre til andet resultat. 
 
Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet 
”quattroclinic.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god 
domænenavnsskik.  
 
Da der ikke foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes 
registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”quattroclinic.dk” i øvrigt skulle 
være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende 
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A F G Ø R E L S E 
 
 
Der kan ikke gives klageren, Dream Clinic ApS, medhold. 
 
 
Dato: 8. april 2021 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


