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Dit gedeelte wordt door NL Octrooicentrum ingevuld
Nummer
 
Ontvangstdatum
Betalingsformulier
Aanvraag
Aanvullend Beschermingscertificaat
Betaalopdracht voor de taks verschuldigd
voor het indienen van een certificaataanvrage
en/of voor het indienen van een verzoek om
verlenging van de duur van het certificaat
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Betalingsformulier
Aanvraag Aanvullend Beschermingscertificaat
Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
2 van 2
1
Algemeen
1.1
Referentie van de verzoeker of
zijn octrooigemachtigde
2
Soort aanvullende bescherming
2.1
Dit verzoek betreft 
de aanvraag voor
3
Verzoeker tevens houder basisoctrooi
3.1
Bedrijfsnaam
Volledige officiële benaming
3.2
Persoonsnaam
Volledige voornaam/voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Titel(s)
Functie
3.3
Postadres
3.4
Postcode en plaats
Postcode
Plaats
3.5
Land
3.6
Telefoon en telefax
Telefoon
Telefax
4
Gemachtigde
4.1
Naam
Volledige voornaam/voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
4.2
Naam octrooibureau
3.3
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoon
Telefax
5
Basisoctrooi
5.1
Octrooinummer
5.2
Datum
Dag
Maand
Jaar
5.3
Titel van de uitvinding
6
Eerste nationale vergunning voor het in Nederland in de handel brengen
van het product
6.1
Nummer(s) eerste vergunning
in Nederland
6.2
Afgiftedatum eerste vergunning
in Nederland
Dag
Maand
Jaar
6.3
Chemische aanduiding
van het product
7
Eerste EG-vergunning voor het in Nederland in de handel brengen
van het product
7.1
Nummer(s)
eerste vergunning in EG
7.2
Afgiftedatum
eerste vergunning in EG
Dag
Maand
Jaar
7.3
Chemische aanduiding
van het product
8
Eerste vergunning voor het in de Europese Gemeenschap in de handel
brengen van het product
8.1
Land
8.2
Nummer(s) eerste vergunning
8.3
Afgiftedatum eerste vergunning
Dag
Maand
Jaar
8.4
Chemische aanduiding
van het product
8.5
Wettelijke bepaling
vergunningsprocedure
9
Soort aanvullende bescherming
9.1
Bij dit verzoek zijn de
volgende stukken gevoegd
Betaalopdracht
Afschrift eerste Nederlandse vergunning
Afschrift eerste EG-vergunning
Afschrift publicatieblad waarin de afgifte van de eerste vergunning in andere landen van de EG is bekendgemaakt
Samenvatting van de kenmerken van het product
Afschrift van de verklaring dat wordt voldaan aan een voltooid goedgekeurd plan voor pediatrisch onderzoek als
bedoeld in artikel 36, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1901/2006
Bewijs dat de aanvrager in het bezit is van de vergunningen om het product in alle andere lidstaten in de handel te
brengen als bedoeld in artikel 36, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1901/2006
Afschrift van het verleende certificaat
Volmacht
Vervolgblad
10
Ondertekening door verzoeker of zijn gemachtigde/houder depotrekening
Vermeld bij elke handtekening de naam van de ondertekenaar en indien de aanvrager een rechtspersoon is, tevens de functie.
10.
Naam ondertekenaar
Functie
Datum
Dag
Maand
Jaar
Handtekening ondertekenaar
1
Algemeen
1.1
Referentie van de verzoeker of
zijn octrooigemachtigde
1.2
Naam verzoeker
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Titel(s)
Functie
2
Te betalen bedrag
2.1
Berekening van de
voorgeschreven bedragen
Het bedrag dat bij de indiening
wordt betaald aankruisen.
De indieningstaks voor de certificaataanvrage bedraagt 
 
De indieningstaks voor de certificaataanvrage en de
verlenging van de duur van het certificaat bedraagt
 
De indieningstaks voor de aanvraag van een verlenging
van de duur van het certificaat bedraagt
€ 544
 
€ 800
 
 
€ 544
3
Betalingswijze 
3.1
Het totaalbedrag van
€
, 00
3.2
Het te betalen bedrag is/wordt 
als volgt betaald
door ondertekening van dit formulier geautoriseerd om het tegoed hierop te belasten voor dit bedrag
      alleen voor houders van een depotrekening bij NL Octrooicentrum
>
Dag
Maand
Jaar
Op Royal Bank of Scotland (RBS) rekeningnummer 056.99.94.098, IBAN: NL08RBOS0569994098 BIC/RBOSNL2A
t.n.v. NL Octrooicentrum te Rijswijk.
4
Ondertekening door verzoeker of zijn gemachtigde/houder depotrekening
Vermeld bij elke handtekening de naam van de ondertekenaar en indien de verzoeker een rechtspersoon is, de functie.
4.1
Naam ondertekenaar
Functie
Datum
Dag
Maand
Jaar
Handtekening ondertekenaar
4.2
Naam ondertekenaar
Functie
Datum
Dag
Maand
Jaar
Handtekening ondertekenaar
S. Grootendorst
Formzet bv
Aanvraag: Aanvullend Beschermingscertificaat
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