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Dit gedeelte wordt door het Bureau voor de Industriële Eigendom ingevuld

AANVRAGE OM
OCTROOI

Nummer Ontvangstdatum

Indieningsdatum

Ondergetekende(n)

Poststuknummer

verzoekt/verzoeken een octrooi te
verlenen volgens de bepalingen van

de Rijksoctrooiwet

Inschrijvingsdatum Verleningsdatum

Lees voor het invullen de Toelichting

Referentie van de aanvrager of zijn octrooigemachtigde:

o Deze aanvrage werd per telefax ingediend op: (datum)

o Deze aanvrage is een afgesplitst gedeelte van _________________________________ (nummer afgesplitste
aanvrage om octrooi) ingediend op _______________________________ (datum)

Vak I. KORTE AANDUIDING

Vak II. AANVRAGER

Naam en adres: (Achternaam gevolgd door volledige voornaam/voornamen; bij rechtspersoon volledige officiële benaming.
Bij het adres de postcode, de woonplaats en het land vermelden)

o Deze persoon is tevens uitvinder.

Telefoon nr.: Telefax nr.:

o Verdere aanvrager(s) en/of uitvinder(s) is/zijn vermeld in Vak IV.

Vak III. GEMACHTIGDE

Naam en adres: (Achternaam gevolgd door volledige voornaam/voornamen; naam adres, postcode, woonplaats en evt. naam en
vestigingsplaats octrooibureau vermelden)

Telefoon nr.: Telefax nr.:
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Vak IX. AANVRAGE OMVAT HET GEBRUIK VAN EEN MICRO-ORGANISME

De cultuur van het micro-organisme is gedeponeerd bij: (naam, adres, verstigingsplaats en –land van de instelling)

op (datum van depot): onder nummer (depotnummer):

De aanvrager(s) verklaart/verklaren onherroepelijk toestemming te verlenen tot het overeenkomstig artikel 21
Utvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 verstrekken van monsters van de door hem/hen gedeponeerde
cultuur van het micro-organisme.

Vak X. ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGER(S) (deze gegevens worden voor statistische doeleinden gebruikt)

Categorie branche: Categorie bedrijfsgrootte:

Vak XI. BIJLAGEN

Bij deze aanvrage zijn de volgende stukken gevoegd:

o Beschrijving met één of meer conclusies (in drievoud).

o Tekeningen/formulebladen (in drievoud).

o Uittreksel met evt. tekening/formuleblad (in drievoud).

o Betalingsformulier.

o Een door de aanvrager(s) ondertekende volmacht t.g.v. de genoemde gemachtigde.

o Bewijs/bewijzen van het ingeroepen recht van voorrang.

o Document waaruit de overgang van het voorrangsrecht blijkt indien een ander dan de aanvrager de aanvrage, op
grond waarvan de voorrang wordt ingeroepen, de aanvrage heeft ingediend.

o Afschrift van het ontvangstbewijs van de instelling waar de cultuur van het micro-organisme is gedeponeerd.

o Diskette met sequentie-opsomming, indien de aanvrage betrekking heeft op een nucleotide- of aminozuur-sequentie
en de aanvrager(s) om een nieuwheidsonderzoek verzoekt/verzoeken.

o

o

o

o

Vak XII. ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER(S) OF GEMACHTIGDE

Vermeld bij elke handtekening de naam van de ondertekenaar en indien de aanvrager een rechtspersoon is, tevens de functie.


	2: 
	3: 
	4: 
	v1: Off
	v2: Off
	5: Werkwijze voor het vervaardigen van een kunstmatig menselijk of dierlijk orgaan en werkwijze voor het vervaardigen van een matrijs te gebruiken bij een dergelijke vervaardiging.
	v3: Ja
	8: Algemeen Octrooi- en Merkenbureau(Ir. J.M.G. Dohmen c.s.)Postbus 6455600 AP EINDHOVEN
	9: 040 243 3715
	10: 040 243 4557
	v4: Off
	23: 
	24: 
	25: 
	v15: Ja
	v16: Ja
	v17: Ja
	v18: Off
	v19: Off
	v20: Off
	v21: Off
	v22: Off
	v23: Off
	v24: Off
	v25: Off
	v26: Off
	v27: Off
	29: 
	28: 
	27: 
	26: 
	32: 
	31: 
	30: 
	33: J.J.H. Van kan
	1: 221402/Vk/ju
	6: Ruis, Julius Johannes Cornelius MariaWagenaarlaan 25691  GP SONNederland


