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Uw einddoel  
als startpunt

We zetten onze kennis en ervaring 

in als katalysator voor het behalen 

van uw bedrijfsdoelstellingen. 

Daarom begint ons gesprek met het 

einddoel in zicht, het realiseren van 

uw ambities. En hoe uw innovatie 

hieraan bijdraagt. 

Kwaliteit  
voorop

Een octrooiaanvraag kent geen 

tweede kans. Een zakelijk advies 

meestal ook niet. Daarom staat 

kwaliteit voorop met teamwerk als 

drijvende kracht. 

Wij zijn 
nieuwsgierig

Onze octrooigemachtigden willen 

uw innovatie en technologie echt 

begrijpen. In de taal van de 

uitvinder. Dat is de basis van al ons 

werk. Wij vertalen het naar solide 

bescherming. 

Oprecht 
partnerschap

Wij gaan voor een langdurige 

samenwerking. Dat vraagt 

openheid van beide partners, 

wat zich terugbetaalt in kwaliteit. 

Tegen onze klanten zijn we eerlijk 

en realistisch. Wij meten ons succes 

niet af aan het aantal octrooien dat 

we schrijven.

Wij denken in 
mogelijkheden

Soms is er al veel geoctrooieerd. Is 

het speelveld dicht bezet. Veel 

obstakels en weinig marge voor 

bescherming. Onze gemachtigden 

helpen u de koers te zetten. Want 

we zijn gewend om te gaan met 

technologiegebieden waarin al veel 

geoctrooieerd is. 

Wij leggen  
uit

Het octrooirecht is complex.  

We zien het als onze taak om u 

stap voor stap op de hoogte te 

brengen zodat ook uw kennis en 

ervaring groeit. 

Onze Life Sciences octrooigemachtigden

Een heldere koers naar solide bescherming
 
Wij begrijpen dat uw focus ligt op het ontwikkelen van uw nieuwe uitvinding tot een geweldig eindpro-
duct. Daarnaast begrijpen we ook dat het voor u belangrijk is dat u, en alleen u, de vruchten van uw werk 
plukt. De beste manier om dit te garanderen is het octrooieren van uw werk. Dit biedt solide bescherming 
voor uw ideeën en investeringen en zorgt ervoor dat anderen niet met uw creativiteit aan de haal gaan. 
Daarnaast biedt het de zekerheid en het vertrouwen waarnaar investeerders zoeken. Het is dan ook 
essentieel om de juiste partner te vinden om u hierin bij te staan.

Al onze specialisten hebben een achtergrond in de wetenschap, het bedrijfsleven, innovatie of  
IP-management. Ons Life Sciences team begrijpt hoe het in uw branche werkt. Daarnaast hebben zij 
uitgebreide ervaring en kennis op alle vlakken van Life Science, Health en Food. Welk advies u ook nodig 
heeft, wij staan voor u klaar om uw creativiteit en technologie te beschermen. Kraakheldere afspraken 
zijn de basis van alle onze samenwerkingen. Of het nu gaat om nieuwe technologie, een second opinion, 
of aanvullende dienstverlening naast uw huidige IP-kantoor. It’s our business to put your business first.

Meer informatie: www.epc.nl/mensen of T +31 30 273 75 10
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It’s our business to 
put your business first
Bent u benieuwd hoe u effectief kunt innoveren en het 
resultaat het beste kunt beschermen? Neem dan contact op 
met een van onze specialisten. Wij nodigen u graag uit voor 
een eerste – kosteloos – gesprek.
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