Octrooibescherming
voor je uitvinding?
Grondig werk aan de start geeft de beste
kansen en voorkomt verspilling
De uitvinder kent zijn vinding het best;
vooral zijn eigen bijdrage maakt het verschil
Disclaimer: Een octrooitraject is maatwerk en in dit
advies zijn een aantal zaken vereenvoudigd. Daarom
kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Dit octrooi protocol wordt onderschreven door:

Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden

1. Voor je aan een octrooi begint …
De uitvinding moet
nieuw en innovatief
zijn.
Anders is octrooieren
verspilling van tijd en
geld.

Eigen grondig nieuwheids
onderzoek
Niet nieuw? Stop!

Maak een bedrijfsplan
Niet exploiteerbaar? Stop!
Octrooieren in de 4
grootste markten kost
de eerste 5 jaar gauw
€ 30.000 – 35.000 en
daarna +/- € 7.000
per jaar

Welke bescherming kies je?
Octrooi? Bedrijfsgeheim?
Contract? Merk? Model?

De octrooikosten voor
de eerste 2,5 jaar zijn
€ 10.000 – 15.000
Gebruik deze periode
om het risico te
beperken

Octrooieer niet te vroeg: vaak
sterke verandering tijdens
ontwikkelfase. Houd je
uitvinding geheim!
Wacht ook niet te lang

Bekijk novu.nl,
rvo.nl, kvk.nl en
sites van
octrooibureaus
Voer oriënterend
gesprek met NOVU
en/of Kamer van
Koophandel
Ken je de varianten
van je uitvinding?
Als octrooieren
een goed idee lijkt,
vraag dan
Octrooicentrum NL
om een zoekadvies
voor verder
nieuwheidsonderzoek

2. Octrooitermijnen: deadline voor vinden financiering
Lijkt positie sterk genoeg om door te gaan?
Maak heldere afspraken over kosten
Kies taal en land voor eerste indiening
Stel aanvraag op

Kritische en creatieve
bijdrage van uitvinder
én gemachtigde zijn
essentieel voor
kwaliteit aanvrage

Stoppen?
0 jaar: prioriteitsaanvraag

Vraag search en opinie van octrooi instantie
Zoek partner o.a. voor octrooikosten
Bekijk de octrooiconclusies kritisch. Zijn ze goed
genoeg? Kunnen ze sterker? Breder?
Is het bedrijfsplan nog levensvatbaar?

Innovatie duurt
meestal 2 tot 3 keer
langer dan je denkt.
Maar de octrooi
termijnen liggen vast.

Stoppen?
1 jaar: PCT, EP of NL indiening, of prioriteitsaanvraag doorzetten

Er komt opnieuw een opinie van de octrooi instantie
Is de aanvraag sterk genoeg? Is omzeilen moeilijk?
In welke landen is een octrooi exploiteerbaar?
Stoppen?
2½ jaar: als PCT, indiening nationale aanvrages; nu wordt het echt duur

Na 1½ jaar: publicatie,
geheimhouding stopt.
Een mede investeerder
is zeer wenselijk.

