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Uw partner in effectieve innovatieEen 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 en 
Europa. Allen met een academische technische opleiding, jarenlange ervaring en een rijk netwerk van 
business partners tot ver buiten Europa. 

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. 
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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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