Checklist aanvragen Octrooi
Voordat u octrooi aanvraagt, raden wij u aan onderstaande checklist na te lopen.

▪

Kan mijn uitvinding door een octrooi worden beschermd?
Om voor octrooirecht in aanmerking te komen, moet uw uitvinding aan drie eisen
voldoen:
• het voorstel moet nieuw zijn; het mag nergens ter wereld gepubliceerd of vertoond
zijn;
• het voorstel moet inventief zijn; het mag niet voor de vakman voor de hand liggen;
• het voorstel moet industrieel toepasbaar zijn; het moet om een concreet product of
concretewerkwijze gaan.

▪

Bestaat mijn idee nog nergens ter wereld?
Om te onderzoeken of uw idee nog nergens bekend is, kunt u het beste gaan zoeken
in de octrooidatabank Espacenet. Deze databank, waarin zo’n 80 miljoen
octrooipublicaties liggen opgeslagen, is vrij toegankelijk via www.espacenet.nl. In het
zoekvoorbeeld kunt u nalezen hoehet zoeken in de databank werkt.

▪

Kan ik hulp krijgen bij het zoeken in deze databank?
Voor hulp bij het zoeken in de databank kunt u een zoekadvies aanvragen via
www.rvo.nl/zoekadvies. U krijgt dan de classificatiecode(s) toegestuurd
waarbinnen uwuitvinding valt en eventueel publicaties die met uw uitvinding te
maken hebben.

▪

Wat kost een octrooi?
Bedenk dat een octrooi geld kost. De kosten die u maakt voor een octrooi zult u moeten
terugverdienen. Anders kunt u beter zonder octrooi de markt opgaan. Voor een indicatie
van dekosten kunt u kijken op www.rvo.nl/octrooikosten.
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▪

Is er een markt voor mijn product?
Voordat u een octrooiaanvraag indient is het verstandig te onderzoeken of er een markt
is vooruw uitvinding. Het is natuurlijk zonde als u veel tijd en geld in de uitvinding
steekt en dat achteraf blijkt dat niemand uw uitvinding wil kopen. Dan verdient u de
gemaakte kosten niet terug. Meer informatie? Raadpleeg de website van de Kamer van
Koophandel: www.kvk.nl.

▪

Kan ik hulp krijgen bij het schrijven van mijn aanvraag?
Een octrooiaanvraag is een technisch en juridisch document, waarin uw uitvinding
zeer nauwkeurig moet worden omschreven. Het is dan ook verstandig uw aanvraag te
laten schrijven door een octrooigemachtigde. Een octrooigemachtigde is een specialist
in het octrooirecht, die technisch en juridisch is opgeleid. U kunt een
octrooigemachtigde zoeken inhet octrooigemachtigdenregister via
www.octrooigemachtigde.nl.

Meer vragen?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 042 42 42 (keuze 5 en dan 3).

Dit is een publicatie van:
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