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Verklaring licentiebereidheid
Octrooicentrum Nederland,         T +31 (0)88 602 66 60
onderdeel van Rijksdienst         F +31 (0)88 602 90 24
voor Ondernemend Nederland         
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
Wilt u uw octrooi laten opnemen in de Databank Octrooilicenties? Of wilt u uw octrooi uit de databank laten verwijderen of uw (adres)gegevens aanpassen? Vul dan dit formulier in. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Met de knop ‘Toevoegen’ roept u meer invulvelden op. 
Haal meer rendement uit uw octrooi en bied licenties op uw innovatieve technologie aan op de Databank Octrooilicenties. Op deze digitale, gratis toegankelijke marktplaats ontmoeten vraag en aanbod van technologie elkaar.
>>Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
     en Internationaal Ondernemen
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
Verklaring 
licentiebereidheid
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland
 van 
1
Verzoek
Type verzoek
2
Aanvrager(s)/octrooihouder(s)
2.
Gegevens octrooihouder
Bedrijfsnaam/Persoonsnaam
Volledige voornaam/voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Titel(s)
Functie (niet verplicht)
3
Aanvraag/octrooinummer
Nummer
4
Contactpersoon
U kunt hier aangeven met wie 
geïnteresseerden contact kunnen
opnemen
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
E-mail
5
Ondertekening
Deze verklaring moet ondertekend worden OF door (alle) aanvrager(s)/octrooihouder(s) OF door de octrooigemachtigde.
5.
Ondertekening door aanvrager(s)/
octrooihouder(s)
Vermeld bij elke handtekening de naam van de ondertekenaar en indien de aanvrager/octrooihouder een rechtspersoon is, tevens de functie 
Naam ondertekenaar
Functie
Datum
Dag
Maand
Jaar
Handtekening ondertekenaar
óf
Ondertekening door (in Nederland ingeschreven) octrooigemachtigde
Vermeld bij de handtekening de naam van de ondertekenaar. Door ondertekening van deze verklaring licentiebereidheid verklaart de octrooigemachtigde hiervoor een volmacht te hebben ontvangen. 
Naam octrooibureau
Vestigingsplaats
Ondertekenaar
Datum
Dag
Maand
Jaar
Handtekening ondertekenaar
*         De Databank Octrooilicenties is een initiatief van Octrooicentrum Nederland, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Aan opname van uw octrooi in de Databank Octrooilicenties zijn geen kosten verbonden. Wij bieden de gegevens van de Databank Octrooilicenties aan als een open data bestand. Een gebruiker is vrij om deze data te delen en te bewerken. Andere partijen zijn dan ook vrij om onder bepaalde voorwaarden de gegevens uit de databank te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Meer informatie: www.octrooilicenties.nl of via (088) 602 66 60.
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S. Grootendorst
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