
Tijd en geld besparen 
bij innoveren? 
Octrooicentrum Nederland helpt u op weg 



  
  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

  

   

   

  

   

 

U hebt een idee voor een uitvinding die u wilt 
vermarkten. Daar komt veel bij kijken. U moet tijdens 
het innovatieproces aan veel verschillende dingen 
denken: 
• Hoe kunt u uw uitvinding verder ontwikkelen? 
• Wat is de beste beschermingsvorm van uw 

uitvinding? 
• Waar vindt u mogelijke samenwerkingspartners? 

Octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland 
helpen u graag verder op weg. Met gratis en 
onafankelijke informatie over de beste bescherming 
van uw innovatie. U vindt onze adviseurs in alle 
regio’s van Nederland. 

Efciënt innoveren? Ga in gesprek met een 
octrooiadviseur 

U kunt bij onze octrooiadviseurs terecht voor een 
individueel gesprek over: 
• intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten): 

octrooirecht, modelrecht, merkenrecht, 
auteursrecht en bescherming van bedrijfsgeheimen; 

• hulp bij het zoeken in octrooidatabanken 
wereldwijd waarin miljoenen octrooien zijn 
opgeslagen (zoekadvies); 

• gerichte octrooi-informatie als basis voor 
besluitvorming: wel/niet uw innovatieve idee 
doorontwikkelen en octrooi aanvragen (oriënterend 
octrooionderzoek); 

• intellectueel eigendom bij verschillende 
samenwerkingsvormen; 

• de mogelijkheden om uw octrooi of een licentie te 
verkopen; 

• een automatische berichtenservice om 
op de hoogte te blijven van de laatste 
technische ontwikkelingen in uw vakgebied 
(octrooisignaleringsservice); 

• de Databank Octrooilicenties, een digitale 
marktplaats waarop octrooihouders hun octrooi ter 
licentie aanbieden; 

• OCTRO, een interactief octrooispel waarbij u de 
uitdaging aangaat om van uw uitvinding een 
winstgevend product te maken. 

Maak een afspraak voor een individueel gesprek met 
een octrooiadviseur: 
www.rvo.nl/hulp-octrooiadviseur. 

Neem deel aan een octrooiworkshop … 
• De basis van Intellectueel Eigendom: afijken, 

beschermen, delen of geheim houden?; 
• Slim omgaan met kennis bij samenwerking: samen 

innoveren goed regelen!; 
• Intellectueel Eigendom strategie voor mkb: waarde 

creëren met technische innovaties; 
• Zelf op zoek in octrooidatabanken: relevante 

octrooien zoeken en vinden; 
• Masterclass Octrooien: meer inzicht in octrooien en 

inbreuk. 

Kijk voor een overzicht van onze workshops op 
www.rvo.nl/octrooiworkshops. 

... of nodig een octrooiadviseur uit om een 
gastcollege te geven op een hogeschool of 
universiteit. 

Octrooicentrum Nederland 
Octrooicentrum Nederland is dé octrooiverlener van 
Nederland en behartigt de belangen van Nederland in 
Europese en mondiale organisaties op het IE-gebied. 

Hebt u vragen? Bel of mail ons: 088 042 66 60 of 
octrooicentrum@rvo.nl. 
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