
Nieuws: Meerdere partijen claimen naam Dutch Media 

 

Verwijzend naar de Foreign Media Group heeft de Dutch Media 

Group een ludieke bedrijfsnaam gekozen, maar er zijn – al dan 

niet in dezelfde branche – meerdere bedrijven actief die Dutch 

Media heten. David de Jong bijvoorbeeld heeft de naam 

DutchMedia (aan elkaar) tien jaar geleden laten vastleggen en 

onderhoudt sindsdien een website, nieuwsbrief en weblog met 

als onderwerp gebeurtenissen in de Nederlandse media. De Jong 

zegt contact te hebben opgenomen met de man die de website 

www.dutch-mediagroup.com geclaimd heeft. Dit is Loek Verheij, 

die ook eigenaar is van een kapperszaak in Amsterdam. “Ik kan 

niet anders zeggen dan dat ik het een vreemde situatie vind”, 

zegt De Jong tegen Muziek en Beeld. “Hij wil niet aangeven of 

hij met anderen samenwerkt en zegt alleen dat op 1 mei naar 

buiten wordt getreden. Het gaat mij echter niet om hun 

activiteiten, maar om de bedrijfsnaam. Ik ben al tien jaar in 

dezelfde markt actief. In een brief wil ik Verheij sommeren de 

naam Dutch Media (DM) te laten vallen. Aangezien ik geen ander 

aanspreekpunt heb, rest mij niets anders dan hem persoonlijk 

verantwoordelijk te stellen voor alle activiteiten en de brief 

naar hemzelf te sturen.” 

 

Dutch Media Group is niet geregistreerd in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel. Daar staan wel andere bedrijven, 

zoals het genoemde DutchMedia, Dutch Media Concepts, Dutch 

Media Vision, Dutch Media Ventures B.V., de Stichting Dutch 

Media Productions en Dutch Media Group Limited (DMG Ltd.). Ook 

de oprichter van dat laatste bedrijf, Rudolph Verschoor, 

claimt de rechten op de naam en wil dat DM zich anders gaat 

noemen. DMG Ltd. is gevestigd in Engeland en Nederland en 

verleent diensten op het gebied van webdesign, webhosting en 

e-commerce. “Er is maar één mediabedrijf in Nederland dat 

onder de naam Dutch Media Group kan opereren en dat is mijn 

bedrijf”, aldus Verschoor tegenover Boekblad. “Met name de e-

commerce vraagt om een duidelijk onderscheid tussen mijn 

bedrijf en die nieuwe uitgevers. Indien nodig neem ik 

juridische stappen om de naam van mijn bedrijf te beschermen.” 

Anders dan in de persoon van Verheij is het hem tot nu toe 

echter nog niet gelukt in contact te komen met de nieuwe 

uitgeverij. 
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