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Voor nadere informatie over deze

adviespakketten neemt u contact op

met Peter Dorna of Marco Coolen.

 

 

Op het AOMB innovatiepakket en op alle overeenkomsten die u met AOMB aangaat zijn onze algemene
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Het AOMB-innovatiepakket
De zin en onzin van intellectueel eigendom!

Succesvol innoveren
Het ontwikkelen en op de markt 

brengen van een nieuw product gaat 

gepaard met nogal wat beslissingen 

en risico’s. Welke technologieën zijn 

beschikbaar en hebt u de juiste 

technologie, het juiste ontwerp 

en/of de juiste merknaam gekozen? 

Kan ik het product op de markt 

brengen zonder inbreuk te maken op 

intellectueel eigendom van een 

concurrent?

Dat u geen behoefte hebt aan het 

beschermen van uw eigen 

intellectueel eigendom betekent niet 

dat intellectueel eigendom voor u 

niet belangrijk is. In de huidige 

kenniseconomie krijgt u te maken 

met intellectueel eigendom.

Een specialist op het gebied van 

intellectueel eigendom kan 

voorkomen dat u onnodige risico’s 

neemt gedurende de looptijd van het 

innovatieproject. Door tijdig voor u 

bescherming aan te vragen op uw 

product of uitvinding óf u in een 

vroeg stadium te melden dat een 

octrooi geen zin heeft. In sommige 

gevallen is een octrooi geen optie.

Bijvoorbeeld omdat het de 

technische vereisten niet haalt of de 

commerciële haalbaarheid beperkt 

lijkt. Sowieso blijft bescherming 

optioneel en geen garantie voor een 

succesvolle innovatie.

Wat levert het op?
Met het AOMB-innovatiepakket

halen wij de drempel weg om een 

goed advies in te winnen van 

specialisten met kennis van 

Intellectueel Eigendom (IE). U bent 

verzekerd van een IE-specialist die u 

bijstaat met technisch en juridisch 

advies tijdens alle fasen van uw 

innovatieproject. De concurrentie

kan daarbij in kaart worden gebracht 

maar ook alternatieve technologieën,

vormgevingen of merken kunnen wij 

u aanreiken als het innovatieproces 

vastloopt.

Onze diensten
Op de achterzijde treft u een 

overzicht van onze diensten binnen 

het AOMB-innovatiepakket aan. Er is 

al een AOMB-innovatiepakket voor

€ 4125 exclusief BTW met een 

looptijd van één jaar. Dit bedrag is 

gebaseerd op 15 uur advies met een 

maximale tijdsbesteding van 5 uur 

per vraag.

Natuurlijk kunt u ook voor losse 

delen van het innovatiepakket kiezen 

binnen een van de 

AOMB-adviespakketten. Vragen die 

leiden tot het aanvragen van een 

merk,

model of octrooi worden niet tot het 

AOMB-innovatiepakket gerekend.

Deze vragen beantwoorden wij 

kosteloos.
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