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TenCate wint rechtszaak tegen FieldTurf Tarkett
De rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan in een door TenCate
aangespannen rechtszaak tegen FieldTurf Tarkett Inc. en daaraan verbonden
ondernemingen. De rechtbank heeft FieldTurf Tarkett en deze ondernemingen
verboden gebruik te maken van de naam Revolution voor kunstgras, omdat deze
naam inbreuk maakt op het merk Evolution™ van TenCate Grass. Het verbod geldt
voor de gehele EU tegen betaling van een dwangsom.
TenCate Grass en FieldTurf Tarkett hebben een jarenlange commerciële relatie
gehad, waarbij FieldTurf Tarkett met toestemming van TenCate exclusief
gebruikmaakte van de merknaam Evolution™ van TenCate Grass. In november
2009 heeft TenCate Grass de contractuele relatie met FieldTurf Tarkett opgezegd,
omdat FieldTurf Tarkett in strijd met de overeenkomst een eigen kunstgrasvezel
ontwikkelde. Kort daarna introduceerde FieldTurf Tarkett die vezel onder de naam
Revolution.
De rechter is met TenCate van mening dat hierdoor verwarring kan ontstaan en dat
afnemers van mening zouden kunnen zijn met een TenCate product van doen te
hebben. Hierbij is volgens de rechter van belang dat TenCate en FieldTurf Tarkett
een lange – exclusieve – relatie hebben gehad. Daarom heeft de rechter het
gebruik van de naam Revolution in alle landen van de Europese Gemeenschap
verboden op straffe van een dwangsom.
TenCate staat in de markt bekend als innovatief producent van kwalitatief
hoogwaardige componenten (garens en backing) voor kunstgrassystemen en
verleent afnemers uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zowel het
beeldmerk van TenCate® als de geregistreerde productmerken. Misbruik dan wel
ongeoorloofd gebruik van merknamen worden bestreden, mede uit hoofde van
bescherming van de afnemers van TenCate alsmede de eindgebruikers.
De TenCate Evolution™ vezel is met een innovatieve, gepatenteerde weeftechniek
van TenCate Grass ondermeer verwerkt in het kunstgrassysteem van twee premier
league voetbalclubs in Nederland.
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TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt
systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met
haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft
gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

