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EEN HELDERE KOERS NAAR 
SOLIDE BESCHERMING

U bent onderweg met een innovatieproject. Of u overweegt een innovatie op te starten. Maar u bent niet 
alleen. Of toch wel? En waar staan die anderen? Hebben zij rechten; wat is uw vrijheid? En ligt er voor u 
solide bescherming in het verschiet? 

Wij zorgen ervoor dat uw innovatie vrij loopt van de rechten van anderen. Wij brengen de rechten van 
anderen begrijpelijk in kaart en helpen zo nodig uw innovatie te sturen om in open vaarwater te blijven. 
Ook als dat soms betekent dat we die rechten een stuk moeten inperken. 

Wij zorgen voor solide bescherming die respect afdwingt bij anderen. Daarmee heeft u ook een prachtige 
basis om licenties te geven aan uw business partners. 

EP&C is een hechte groep van zo’n 30 beëdigde gemachtigden met kwalificatie voor Nederland, België en 
Europa. Allen met een academische technische opleiding, jarenlange ervaring en een rijk netwerk van 
business partners tot ver buiten Europa. 

PARTNER IN EFFECTIEF INNOVEREN  

Kijk voor al onze specialisten op
www.epc.nl/mensen

MARCEL KORTEKAAS 
M.SC. 
NEDERLANDS & EUROPEES 
OCTROOIGEMACHTIGDE
+31 70 414 54 71  marcel.kortekaas@epc.nl

HOLGER SEITZ 
M.SC.

MARK JOLINK 
PH.D.

HENDRIK JAN BROOKHUIS 
M.SC.

CHEMIE

ELEKTROTECHNIEK

LIFE SCIENCES & FOOD

NEDERLANDS & EUROPEES 
OCTROOIGEMACHTIGDE
+31 70 414 54 74   holger.seitz@epc.nl

NEDERLANDS & EUROPEES 
OCTROOIGEMACHTIGDE
+31 30 273 75 10   mark.jolink@epc.nl

WERKTUIGBOUWNEDERLANDS & EUROPEES 
OCTROOIGEMACHTIGDE
+31 70 414 54 74   hendrikjan.brookhuis@epc.nl

https://www.epc.nl/mensen/holger-seitz-m.sc
https://www.epc.nl/mensen/marcel-kortekaas-msc
https://www.epc.nl/mensen/hendrik-jan-brookhuis-msc/
https://www.epc.nl/mensen/mark-jolink-phd
https://www.epc.nl/mensen


We helpen u beslissen 
Het octrooisysteem vraagt met regelmaat om 
beslissingen. We laten het niet bij het benoemen van 
opties. We geven oprecht en onderbouwd advies.  
Wij zijn pas tevreden als ons werk een substantiële 
bijdrage levert aan het succes van uw organisatie.

Wij leggen uit
Het octrooirecht is ingewikkelde materie. Met 
het aanbieden van E-books, brochures, gratis 
workshops en onze persoonlijke uitleg zorgen wij 
ervoor dat u voldoende kennis heeft om de juiste 
keuzes te maken. 

Wij spreken uw taal
Bij ons geen moeilijke juridische termen als dat  
niet nodig is. Wij spreken uw taal en dat betekent dat 
we zowel technisch als juridisch complexe zaken in 
begrijpelijke taal aan u voorleggen.

Eerlijk over de kosten
Wij zijn eerlijk over de te verwachten kosten. Niet 
alleen voor het eerste jaar, maar juist ook daarna. 
Het beschermen van technologische innovaties is 
een activiteit voor de lange termijn. Door steeds een 
reëel beeld te schetsen van de kosten komt u niet 
voor vervelende verrassingen te staan. 

Wij hebben van onze passie 
ons werk gemaakt
EP&C-ers zijn intelligent, deskundig én hebben 
passie voor het vak. Ons hart gaat sneller kloppen 
van de combinatie van techniek, ondernemerschap 
en innovaties. En deze bevlogenheid voelt u wanneer 
u met ons werkt.

WAAROM EP&C DE BESTE 
KEUZE IS:

Kijk voor meer branches op
www.epc.nl/branches
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Bij EP&C beginnen we 
met luisteren
Hoe beter wij begrijpen wie u bent en wat u doet, hoe waardevoller 
we uw intellectueel eigendom kunnen maken. We geven eerlijk advies 
in begrijpelijke taal, vanuit jarenlange ervaring in verschillende 
vakgebieden. Zo krijgt u de beste bescherming voor uw innovatie en 
uw organisatie. Daarom beginnen we bij EP&C met luisteren.

YOUR BUSINESS FIRST

www.epc.nl
www.epc.be

info@epc.nl
+31 70 414 54 54

http://www.epc.nl
http://www.epc.be
mailto:info%40epc.nl?subject=
https://www.linkedin.com/company/ep%26c/
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