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Geheimhouding is cruciaal in de aanloop naar bescherming van uw Intellectuele Eigendom. We laten 
niets aan het toeval over in het proces van bescherming van uw uitvinding en de voorbereiding daarvan.  
Maar ook daarna wilt u er zeker van zijn dat uw documenten goed beveiligd zijn. Uw belangen verdienen 
de best mogelijke beveiliging.

Om die reden hebben we SafeDocs ontwikkeld. Hiermee kunt u via een beveiligde omgeving met ons 
communiceren. Want soms zijn documenten te waardevol om via de reguliere maar kwetsbare 
e-mailkanalen te verzenden. We leggen graag uit hoe SafeDocs veiligheid combineert met goed en 
efficiënt communiceren. In enkele eenvoudige stappen.
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BESTANDEN ONTVANGEN VAN EP&C

Het bestand is een beperkte periode beschikbaar in SafeDocs.  
De e-mail met de downloadlink geeft aan tot welke datum het bestand beschikbaar is.

Dear madam/sir,

[Uw contactpersoon] has shared »werkruimte safedocs« with you.
It is available for download here: Download

The shared items wil be deleted in [DATE].

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Have a nice day!

Kind regards,
EP&C Cloud,
EP&C, Patent Attorneys

Please note that a reply to this e-mail will not be received.

Uw contactpersoon shared »werkruimte safedocs« with you

From: Uw contactpersoon 

T: +31 70 414 54 54
E: info@epc.nl
I: www.epc.nl
Disclaimer

Postal adress
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rĳswĳk
The Netherlands

STAP 1
U ontvangt van 
ons een e-mail 
met downloadlink.

STAP 3
Open de link en 
voer het 
wachtwoord in.

STAP 2
Separaat sturen we u, 
via fax, smartphone of 
telefonisch, het wacht-
woord waarmee u in 
kunt loggen op ons 
veilige platform.

STAP 4
Vervolgens kunt u via de 
downloadbutton het 
bestand downloaden.   

This share is password protected

Password

© 2019 EP&C Cloud
EP&C, patent attorneys

Beste relatie van EP&C, 
u kunt inloggen op onze 
beveiligde SafeDocs 
omgeving met het 
volgende wachtwoord: 
SafeDocs

LET O
P!

EP&C Cloud Download

Download » werkruimte safedocs«  

https://safedocs.eps.nl/urlDirect link

© 2019 EP&C Cloud
EP&C, patent attorneys



WERKRUIMTE DELEN MET VAN EP&C

DOWNLOADEN
U kunt uit deze map individuele bestanden 
downloaden door op de titel van het betreffende 
bestand te klikken. U kunt ook meerdere bestanden in 
één keer downloaden. Vink dan de box aan op het 
icoontje van de bestanden die u wilt downloaden. Kies 
vervolgens voor de downloadbutton of voor de tekst 
downloaden. U ontvangt een zipbestand met daarin de 
door u geselecteerde bestanden.

BESTANDEN VERSTUREN NAAR EP&C
Wilt u bestanden delen met EP&C via 
SafeDocs en heeft u nog geen toegang?  
Neem dan contact op met uw contactpersoon 
bij EP&C. Deze zal dan een account voor u 
aanmaken.

UPLOADEN
U kunt zelf bestanden naar SafeDocs uploaden via de 
uploadbutton. Als u hierop klikt, opent u het 
verkennerscherm waarmee u het bestand op uw 
computer kunt selecteren. Bestanden die u wilt 
uploaden mogen maximaal 500 MB groot zijn.
 
U kunt het bestand niet meer aanpassen nadat u het 
geüpload heeft. Als u toch nog wijzigingen wilt aanbrengen 
dan doet u dat in uw originele bestand. Vervolgens uploadt 
u het aangepaste bestand opnieuw in SafeDocs.

De gedeelde werkmap is voor een beperkte periode toegankelijk. De e-mail met daarin 
de link naar de gedeelde werkmap geeft aan tot welke datum de gedeelde werkruimte 

toegankelijk is.

Dear madam/sir,

[Uw contactpersoon] has shared »werkruimte safedocs« with you.
It is available for download here: Download

The shared items wil be deleted in [DATE].

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Have a nice day!

Kind regards,
EP&C Cloud,
EP&C, Patent Attorneys

Please note that a reply to this e-mail will not be received.

Uw contactpersoon shared »werkruimte safedocs« with you

From: Uw contactpersoon 

T: +31 70 414 54 54
E: info@epc.nl
I: www.epc.nl
Disclaimer

Postal adress
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rĳswĳk
The Netherlands

STAP 1
U ontvangt van 
ons een e-mail 
met daarin de link 
naar de gedeelde 
werkmap.

STAP 3
Open de link en voer 
het wachtwoord in.

STAP 2
Separaat sturen we u, 
via fax, smartphone of 
telefonisch, het 
wachtwoord waarmee u 
in kunt loggen op ons 
veilige platform.

STAP 4
U bevindt zich nu in de 
gedeelde werkmap. 

This share is password protected

Password

© 2019 EP&C Cloud
EP&C, patent attorneys

Beste relatie van EP&C, 
u kunt inloggen op onze 
beveiligde SafeDocs 
omgeving met het 
volgende wachtwoord: 
SafeDocs

LET O
P!

EP&C Cloud Download

Voorbeeld1.txt

Voorbeeld2.txt

Voorbeeld3.jpg

12 kB

16 kB

45 kB

4 hours ago

8 hours ago

3 hours ago

3 files

3 files Download 73 kB

Upload MAXIMAAL 500 MB

© 2019 EP&C Cloud
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RIJSWIJK
Sir Winston Churchilllaan 295a
2288 DC Rijswijk
T +31 70 414 54 54

AMSTERDAM
Rietlandpark 301
1019 DW Amsterdam
T +31 20 305 28 88 

UTRECHT
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht 
T +31 30 273 75 10

TURNHOUT (BE)
Antoine Coppenslaan 27-B4
B-2300 Turnhout, België
T +32 14 481 040
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Wij leggen uit
Het Intellectuele Eigendomsrecht is 
ingewikkelde materie. Wij zien het als onze 
taak om uw kennis hierover stap voor stap 
te vergroten. Zo zorgen wij ervoor dat u 
weet wat u kan verwachten en dat u de 
juiste keuzes maakt.

https://www.epc.nl
http://www.epc-ip.be
https://www.linkedin.com/company/ep&c?trk=company_logo
https://twitter.com/epc_nl?lang=nl
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