Patenten met potentie?
Gebruik de Databank Octrooilicenties!

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Databank Octrooilicenties
De Databank Octrooilicenties is een digitale
marktplaats waar vraag en aanbod van technologie
elkaar ontmoeten.

Dus...
Bent u innovatief bezig en wilt u meer halen uit uw
octrooi? Bent u op zoek naar specifieke technologie?
Maak dan gebruik van de Databank Octrooilicenties!

Voor wie?
Octrooihouders die meer rendement uit hun octrooi
willen halen. Zij kunnen hun octrooi ter licentiëring
aanbieden in de databank.
Ondernemers die op zoek zijn naar een bepaalde
technologie. Zij kunnen in de databank kijken of deze
technologie ter licentiëring wordt aangeboden.

Hoe kunt u uw octrooi aanmelden voor de databank?
U kunt als octrooihouder een Verklaring
licentiebereidheid indienen bij Octrooicentrum
Nederland. Het octrooi wordt dan gratis opgenomen
in de databank. De Verklaring licentiebereidheid kunt
u downloaden via www.rvo.nl/octrooiformulieren.

Wat levert het op?
De databank brengt u in contact met vragers of
aanbieders van geoctrooieerde technologie. Door het
aangaan van een licentieovereenkomst kunnen beide
partijen meer geld verdienen met hun innovatie.
Wat staat er in de databank?
De databank bevat octrooien die beschikbaar
zijn voor licenties. Het gaat om octrooien die van
kracht zijn op Nederlands grondgebied. Het aanbod
wordt dagelijks door Octrooicentrum Nederland
geactualiseerd.
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Wilt u meer weten over de Databank
Octrooilicenties?
Meer informatie over de Databank Octrooilicenties
kunt u vinden op www.octrooilicenties.nl en
www.rvo.nl/octrooien. U kunt ook telefonisch
contact met ons opnemen via telefoonnummer
088 602 66 60. Óf ga direct naar onze pagina met
uw smartphone via onderstaande QR-code.
Octrooicentrum Nederland (OCNL)
Octrooicentrum Nederland is onderdeel van
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Octrooicentrum Nederland is dé octrooiverlener van
Nederland. Zij behartigt de belangen van Nederland
in Europese en mondiale organisaties op het gebied
van industrieel eigendom.

