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Indiening octrooiaanvraag

1. Online filing
2. Indiening per post
3. Afgeven op Prinses Beatrixlaan 2 (tot 17:00u)
4. eLoket + nasturen originelen
5. (CD Rom)

NIET: per email 
NIET: per fax



Vervolgpost octrooiaanvraag

1. Online filing
2. Indiening per post
3. Afgeven op Prinses Beatrixlaan 2 (tot 17:00u)
4. eLoket + nasturen originelen

Hetzelfde rijtje dus



Hetzelfde rijtje geldt voor

• Indiening EP-vertalingen

• Indiening PCT-octrooiaanvragen

• Indiening adviesverzoek ex art. 84 Row 1995



Aandachtspunten Online Filing

• Algemeen: wacht niet tot het laatste moment

• Bij uitval: herstel server heeft prioriteit



Afgeven op Prinses Beatrixlaan 2

• Iemand van OCNL moet het in ontvangst nemen

• Tot 17:00u aanwezig

• Problemen voorkomen: 
bel ons OCNL
(onze publieksvoorlichting)
even voordat u vertrekt
zodat iemand komt



https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html

https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html


eLoket

• vervanging fax

• inloggen met eHerkenning of DigiD

• veiligheid is vergelijkbaar met de fax (geen waterdicht systeem)

• vermeld octrooinummer in referentieveld (indien nr. al bestaat)

• altijd originelen nasturen (per post of per OLF)



Wat kan wel per email?

• Vragen stellen
vragen over online filing: eolf@rvo.nl 
maar bellen kan ook.. 

• Verzoek voorrangsbewijzen / DAS-code opvragen

• Betalingen: teambeheer@rvo.nl

• ABC-aanvraag: teambeheer@rvo.nl + originele stukken nasturen

mailto:teambeheer@rvo.nl
mailto:teambeheer@rvo.nl


Wat kan wel per email?

• Correspondentie binnen herstel, bezwaar, advies-procedures

• Sommige akten 
zie de ‘Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister’ 
bijv. KvK kopieën
teambeheer@rvo.nl

mailto:teambeheer@rvo.nl


Overzicht algemene email adressen

• teamverlening@rvo.nl

• teameuropese@rvo.nl

• teambeheer@rvo.nl

mailto:teamverlening@rvo.nl
mailto:teameuropese@rvo.nl
mailto:teambeheer@rvo.nl


Indiening akten

1. Per post 
als voor inschrijving originelen vereist zijn
(bijv. akte van verpanding)

2. Online filing + nasturen van het origineel

3. Per email
als een gewone kopie voldoende is
(bijv. stukken Kamers van Koophandel)



Betalingen

1. Via email: teambeheer@rvo.nl

2. Via MyPage

mailto:teambeheer@rvo.nl


Vragen?
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