KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-150
Klager:
KvikOp Service ApS
(Kvik-Op Rengøringsselskab ApS)
Rugkærgårdsvej 20
2630 Taastrup
Indklagede:
Olsen Online v/Claus Sepstrup
Abel Cathrines Gade 24, 4. tv.
1654 København V.
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”kvikop.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Har ikke afgivet svar.
Dokumenter:
Der er for nævnet alene fremkommet klageskrift af 4. september 2001.
Af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår det, at Kvik-Op Rengøringsselskab ApS blev
stiftet 28. januar 1977.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret ”kvikop.dk” den 5. januar 2001.
Sagsfremstilling:
Klageren, som er et registreret anpartsselskab (cvr.nr. 102 25 337), driver under betegnelsen ”KvikOp Service ApS” en rengøringsvirksomhed.
Indklagede driver under betegnelsen Olsen Online v/Claus Sepstrup en konsulentvirksomhed indenfor IT.
Indklagede har udført forskellige arbejder for klageren - bl.a. forestået registreringen af domænenavnet ”kvikop.dk” på vegne af klageren, jf. klageskriftet.
Klageren har oplyst, at registreringen af domænenavnet skete på klagerens foranledning og for klagerens regning.

Klageren opdagede, at domænenavnet ”kvikop.dk” var blevet oprettet i indklagedes navn, og at klager ikke umiddelbart kunne få adgang hertil.
Klageren har herefter forgæves forsøgt at opnå kontakt til indklagede med henblik på dennes overdragelse af domænenavnet. Sagen er herefter indbragt for nævnet.
Sekretariatet har tilskrevet indklagede flere gange og anmodet om dennes kommentarer til klagen.
Indklagede har dog ikke reageret på sekretariatets henvendelser. Indklagede er gjort bekendt med
følgevirkningerne af manglende afgivelse af svar, jf. forretningsordenen § 12, stk. 3. Det bemærkes,
at brevene til indklagede ikke er blevet returneret af postvæsnet, samt at DK Hostmaster har anvendt
samme postadresse for så vidt angår fremsendelse af registreringsfaktura, som er blevet betalt.
Den 7. marts 2002 blev ”kvikop.dk” anvendt for en hjemmeside for klagerens virksomhed.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke kunnet indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede ikke har været berettiget til at oprette domænenavnet i eget firmanavn,
• at registreringen er sket på vegne af klageren, og
• at klageren er berettiget til at benytte betegnelsen.
Indklagede har gjort gældende,
Har ikke afgivet svar.
Nævnets bemærkninger:
Da indklagede ikke har svaret i sagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens fremstilling.
Det fremgår heraf, at indklagede blev bestilt til at registrere domænenavnet ”kvikop.dk” på klagerens
vegne. Nævnet lægger på denne baggrund til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet har handlet som fuldmægtig for klageren, og at indklagede – modsat klageren - således ingen
adkomst har til domænenavnet ”kvikop.dk”.
Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering af domænenavnet ”kvikop.dk”
for sin egen virksomhed og undladelse af at overføre registreringen til klageren er uberettiget.
Nævnet træffer herefter følgende
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A F G Ø R E L S E:
Indklagede, Olsen Online v/Claus Sepstrup, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "kvikop.dk " er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet
slettes og overføres til klageren, KvikOp Service ApS (Kvik-Op Rengøringsselskab ApS).
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 27. marts 2002

Dorte Olesen

Lene Pagter Kristensen
(Formand)
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Mogens Koktvedgaard

