KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 231
Klager:
NOVADAN A/S
Platinvej 21
6000 Kolding
Indklagede:
NOVADAN Center Nordsjælland ApS
Gydevang 18
3450 Allerød
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet “novadancenter.dk” til klageren som rette indehaver.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 2. juli 2002 med 2 bilag (1-2), svarskrift af 18. juli
2002, replik af 6. august 2002. Parterne er ikke fremkommet med yderligere indlæg.
Registreringsdato:
Indklagede har registreret “novadancenter.dk” den 13. august 2001.
Sagsfremstilling:
Klageren, som er et selskab stiftet i 1980, driver under navnet Novadan virksomhed med udbud af
produkter og artikler til brug inden for det professionelle rengøringsmarked. Klager har med virkning
fra 31. maj 2001 registreret Novadan som figurmærke i vareklasserne 1, 2, 3 og 5 og har sin virksomhed på Internettet liggende under domænenavnet ”novadan.dk”. Klager lancerede den 1. januar
2000 et centerkoncept for forhandlere af klagers produkter, og klager har i dag omkring 20
kontraktlige forhandlere/centre fordelt over hele landet.
Indklagede er en af klagers forhandlere/centre. Klager og indklagede indgik kontrakt herom den 1.
december 2000. Indklagede har registreret domænenavnet ”novadancenter.dk” og bruger det til at
markedsføre sin virksomhed på Internettet.
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Klager har forsøgt at få indklagede til at overdrage domænenavnet ”novadancenter.dk”, idet dette
efter klagers og andre forhandleres opfattelse burde være et domænenavn, som kom alle forhandlere/centre til gode, således at der ville være lige markedsføringsmæssige vilkår.
Indklagede har afvist at overdrage domænenavnet, idet indklagedes kunder nu er gjort bekendt med
domænenavnet.
Klager har herefter indbragt sagen for nævnet.
Klager har anført, at klager var i færd med at udarbejde en fælles Center-hjemmeside, da indklagede
den 13. august 2001 lod domænenavnet ”novadancenter.dk” registrere. Klager havde på dette tidspunkt ikke selv reserveret sig dette domænenavn, da man tog det som en selvfølge, at domænenavne,
der indeholder Novadan-navnet, tilhører klager.
Indklagede har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at indklagede er forhandler af klagers produkter, og at indklagede sælger alt inden for rengøringsmidler/produkter og lignende, at registreringen af
domænenavnet er sket med henblik på at kommunikere med og informere indklagedes kunder samt
evt. online handel, at indklagedes center - Novadancenter Nordsjælland - var det første center, som
blev åbnet, at indklagede frit kunne vælge sit navn, at ud af de ca. 20 forhandlere, som er knyttet til
klagers centerkoncept, er det ikke alle, som kalder sig Novadancenter, at indklagede under domænet
har oprettet en hjemmeside med komplet oversigt over samtlige varer med beskrivelser samt on-line
handel, og at domænet desuden er tilmeldt adskillige søgemaskiner, at domænenavnet ikke er til salg
nu, men at det i september 2001 blev tilbudt til klager, der på daværende tidspunkt ikke var interesseret i domænenavnet, og at indklagede også har registreret domænenavnet ”novadancenternsj.dk”,
som imidlertid ikke anvendes, da det er nemmere for kunderne at søge på ”novadancenter.dk”.
Indklagedes anvendelse af domænenavnet ”novadancenter.dk” fremtræder som værende aktiv og i
overensstemmelse med indklagedes egen beskrivelse, jf. ovenfor.
Klager har registreret domænenavnet ”novadancenter.com”. Herunder ligger en hjemmeside med
beskrivelse omkring selve centrene og Novadan-produkterne.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren har en registreret varemærkeret (figurmærke) til betegnelsen ”NOVADAN”, og denne
ret krænker indklagede ved at registrere og anvende domænenavnet ”novadancenter.dk”, som er
forveksleligt med klagers varemærke, idet klagers varemærke udgør den væsentlige del af domænenavnet,
• at indklagede var bekendt med, at der skulle opbygges et landsdækkende net af NOVADAN
Centre, og derfor var i ond tro ved registreringen af domænenavnet, og
• at klagers virksomhed og struktur med omkring 20 ligestillede forhandlere/centre og fælles markedsføring indebærer, at det giver indklagede en urimelig konkurrencefordel, såfremt det alene er
indklagede, som har glæde af domænet ”novadancenter.dk”.
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Indklagede har gjort gældende,
• at der ikke foreligger en krænkelse af klagerens rettigheder, da indklagede har haft valgfrihed med
hensyn til valg af navn, og
• at kunder, som er interesserede i Novadan og dets produkter, vil søge på ”novadan.dk” og her
finde frem til den for kunden nærmeste forhandler.
Nævnets bemærkninger:
Klager anvender ”NOVADAN” som selskabsnavn og som den dominerende del af sit varemærke og
er derfor beskyttet imod, at andre gør brug af denne betegnelse i sammenhænge, som skaber en fare
for forveksling med klager eller klagers virksomhed, jf. varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 5.
Indklagede, som har indgået en forhandlerkontrakt med klager, er efter det oplyste berettiget til at
anvende navnet NOVADAN Center Nordsjælland ApS. Dette indebærer imidlertid ikke, at indklagede er berettiget til at anvende navnet eller dele af navnet på en måde, som er egnet til at skabe en
uberettiget forveksling med klager og klagers øvrige forhandlere.
Klager var ved registreringen af domænenavnet ”novadancenter.dk” bekendt med klagers centerkoncept og dermed med, at ”NOVADAN Center” indgik – eller kunne forventes at komme til at indgå –
i andre forhandleres virksomhedsnavn. Indklagede har derfor ikke uden aftale herom kunnet reservere sig ”NOVADAN Center” som sådan som forretningskendetegn, og indklagedes anvendelse af
denne betegnelse som domænenavn er egnet til at give omsætningskredsen det urigtige indtryk, at
anvendelsen sker efter autorisation fra klager.
Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”novadancenter.dk” er retsstridig i forhold til klager og træffer som følge heraf følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, NOVADAN Center Nordsjælland ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering
og brug af domænenavnet "novadancenter.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen
af domænenavnet overføres til klageren, NOVADAN A/S. Overførslen foretages 4 uger efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 19. maj 2003
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