
Snel even een vraag stellen over de mogelijkheden voor een patent-
aanvraag aan een octrooigemachtigde van V.O. Het kan op steeds 
meer campussen en kennisinstellingen bij het V.O.-initiatief Meet  
the Expert. Octrooigemachtigden zitten klaar om razendsnel vragen 
te beantwoorden. Ook in Groningen. 

op pagina 2 voor de andere locaties, 
red.). We zitten daar op een vast 
moment in de week en je kunt  
daar als onderzoeker of ondernemer 
vrijblijvend naar binnen lopen.  
Zo maken we veel makkelijker  
persoonlijk contact en kunnen we 
snel schakelen. Uitvinders krijgen 
van investeerders steeds vaker te 
horen: 'Je bent nu misschien wel 
uniek, maar blijf je dat ook?'.  

De werkgelegenheid op de Zernike 
Campus in Groningen groeit sterker 
dan waar ook in Nederland. De 
Hanzehogeschool staat in de top-5 
van de wereld op het gebied van 
startups. Zo maar twee feiten die 
laten zien dat innovatie en  

onder nemerschap bloeien in  
Groningen. Octrooigemachtigde 
Annemiek Tepper van V.O. is sinds 
kort wekelijks een middag te vinden 
op de campus. ‘Dat doen we hier én 
nog op een aantal andere locaties  
in Nederland en België (zie kader  
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Investeerders willen zekerheid en 
met een octrooi sta je een stuk 
sterker. Dat vergroot het octrooi-
bewustzijn van uitvinders.’

Community en innovatie
Er is een sterk community-gevoel  
op de Zernike Campus. Tepper:  
‘Ik merk hier een combinatie van 
Groningse nuchterheid met ‘samen 
de schouders eronder en aanpak-
ken’. En door hier regelmatig te zijn 
word ik ook echt onderdeel van  
die community. Het helpt natuurlijk 
dat mijn roots (Tepper studeerde  
Chemie aan de RUG, red.) ook  
op de campus liggen.’ Northern 
Knowledge is het nieuwe kennis-
valorisatiecentrum voor RUG, 
UMCG en Hanzehogeschool,  
en gelokaliseerd op de Zernike 
Campus. Annemieke Galema is 
directeur van het centrum: ‘Ik vind 
het een ongelofelijk mooi initiatief.  
Ik was ook direct enthousiast toen 
V.O. hierover begon. We hebben  
al veel en langdurig met elkaar 
samengewerkt. Belangrijk is dat zij 
echt specialistische kennis in huis 
hebben over vakgebieden als  
chemie, engineering en voeding.’

Duurzaamheid, voeding en 
energie
Er is een duidelijke focus in  
Groningen. De innovaties richten 

zich vooral op duurzaamheid,  
voeding en de energietransitie. 
Tepper: ‘Zo heeft Avebe net een 
innovatiecentrum geopend op de 
campus, waar ook ruimte is ingericht 
voor startups in de agrofood-sector. 
Ik zit daar overigens niet alleen voor 
startups, maar voor alle bedrijven 
met vragen over intellectueel eigen-
dom. Van oudsher hebben we al 
goede contacten met het Technologie 
Transfer Team (TTO) van de  
universiteit.’ 

Samen sparren
Een beroemde Groninger weten-
schapper is natuurlijk Nobelprijs-
winnaar Ben Feringa. Via het 
Northern Knowledge IP en Business 
Development Team, kwam vanuit 
zijn vakgroep een wetenschapper 
met een van de eerste vragen aan 
Annemiek Tepper sinds ze op de 
campus zit: ‘Samen met het TTO-
team en de uitvinder zijn we uitge-
breid in gesprek gegaan over de 
chemische details van de vinding  
op het gebied van een anti-kanker-
medicijn. Na dit gesprek heb ik mijn 
positieve advies gegeven over de 
octrooieerbaarheid van de vinding, 
waarna de uitvinder weer langs 
kwam om samen tot een aantal 
chemische structuren te komen voor 
de octrooiaanvrage. Dan werk je 
echt in de klantomgeving. Parallel 
hieraan was een manuscript over dit 
onderwerp ingediend bij een weten-
schappelijk tijdschrift. Het artikel 
bleek onverwacht snel klaar voor 
publicatie. Toen heb ik uiteindelijk in 
een paar dagen de octrooiaanvrage 
geschreven, waarna vervolgens het 
artikel kon worden gepubliceerd. Een 
mooi voorbeeld van wat korte lijnen 
en snel schakelen kunnen opleveren.’

Gaat om vertrouwen
Voor Galema van Northern  
Knowledge is nabijheid zeer  
waardevol: ‘Het gaat om vertrouwen 
bij uitvindingen. Dan is het belangrijk 
dat V.O. direct aan kan schuiven bij 
overleggen, dat je direct met elkaar 

kan bespreken of een vinding werke-
lijk uniek is en gepatenteerd moet 
worden. Dat is een simpele overleg-
structuur die werkt. Het initiatief  
zal zich de komende tijd rondpraten  
en wij zullen het natuurlijk ook actief 
intern promoten. Wanneer is het  
succesvol? We verwachten dat  
het aantal octrooiaanvragen zal 
toenemen. Dat is natuurlijk niet 
honderd procent maatgevend, maar 
geeft wel een goede indicatie of 
onze samenwerking echt werkt. Die 
octrooiaanvragen gaan weer zorgen 
voor meer business en succesvolle 
startups, is mijn overtuiging.’

Annemieke Galema
Directeur Northern Knowledge 

Annemiek Tepper
Octrooigemachtigde V.O. 

Meet the Expert op 
vier locaties
Naast Groningen gaat V.O.  
op nog meer locaties naar de 
klanten toe. Maak kennis met 
Meet the expert in: 

Hasselt: Corda Campus
Leiden: Leiden Centre for  
Innovation and Entrepreneurship
Noordwijk: Space Business 
Innovation Centre Noordwijk
 
Kijk voor meer informatie op de 
pagina Kantoren van www.vo.eu. 
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twaalf. Als bedrijf zijn we inmiddels 
volop bezig met industry 4.0 en 
Internet of Things. Dat betekent 
onder meer dat we op afstand onze 
machines kunnen volgen en bepalen 
of er bijvoorbeeld onderhoud nodig 
is. Daar zit de komende jaren de 
innovatie. Ook zie ik veel groei 
ontstaan in licensing en crosslicen-
sing, nieuwe vormen van samen-
werking waarbij IE belangrijk is.’

Externe expertise
Ondanks het grote IE-team werkt 
Van Minnebruggen graag samen  
met een partij als V.O. ‘Zij hebben 
onder meer veel ervaring in het 
voeren van procedures bij het  
Europees Octrooibureau. We kiezen 
bewust voor deze mixed setup waar-
bij we externe experts laten aan-
haken. Het is ook logisch; alles wordt 
de laatste jaren gecompliceerder. Het 
hele traject van productontwikkeling 
waarbij we intern en extern met veel 
partijen samenwerken. Soms komt 
een innovatie tot stand samen met 
een universiteit en met onze mensen 
in India, China en België. Alleen al  
de vraag ‘Wie dient wat waar in?’  
is gecompliceerd. Dus we moeten 
ook niet ambiëren om alles in huis te 
willen doen. Bij ons gaat het over 
zo’n tweeduizend patenten.’ 

Toen hij als afgestudeerd ingenieur 
reageerde op een vacature bij een 
octrooibureau wist hij amper wat het 
vak echt inhield. Maar inmiddels is 
Van Minnebruggen verslingerd aan 
het octrooivak. Hij staat, vanuit 
Antwerpen, aan het hoofd van de 
afdeling Intellectuele Eigendom bij 
Atlas Copco voor de business areas 
Compressor Technique en Power 
Technique. Hij stuurt een octrooi-
team aan van maar liefst tien man, 
die wereldwijd actief zijn. ‘Ons bedrijf 
is wereldleider als het gaat om 
compressietechniek. En alles draait 
hier om innovatie, dat is een van 
onze kernwaarden. We worden ook 
wel de universiteit van de perslucht 
genoemd. Van de 700 ingenieurs  
op de Belgische site in Wilrijk zijn er 
ongeveer 480 bezig met onderzoek 
en ontwikkeling.’

IE betrokken vanaf het begin
In deze door onderzoek gedreven 
omgeving is vrijwel iedereen over-
tuigd van het belang van IE. Van 
Minnebruggen: ‘Wij zijn zichtbaar en 
bekend bij iedereen die betrokken is. 

Zo geven wij trainingen en lezingen 
over octrooien. Dat kan gaan over 
octrooieerbaarheid of hoe je voor-
komt dat je inbreuk pleegt op ander-
mans octrooi. Wij zitten steeds vaker 
in het vroegste ontwikkeltraject aan 
tafel om dan al te adviseren over  
IE en te onderzoeken welke techno-
logie is beschermd bij ons en  
daarbuiten en wat is vervallen.  
Die positie van ons team is nu veel 
sterker, ook omdat een ingenieur 
vanuit de productontwikkeling in  
ons team is gekomen.’

Marktleider blijven
Atlas Copco maakt uiterst hoog-
waardige en complexe producten. 
Toch gebeurt het dat de vindingen 
worden gekopieerd. ‘Daar moet je 
tegen optreden. Voor je reputatie,  
de koper van de illegale kopie wordt 
namelijk ook met de mindere kwali-
teit geconfronteerd, terwijl ze denken 
een origineel product te kopen.’  
Het bedrijf groeit, is marktleider en 
wil dat blijven. ‘Tien jaar geleden 
hadden we een IE-team van drie 
mensen, nu zijn we binnenkort met 

Atlas Copco ademt innovatie. Research staat voorop, alleen dan 
kunnen ze marktleider blijven in de wereld van compressietechniek. 
Ewan Van Minnebruggen geeft leiding aan een krachtig IE-team:  
‘IE zit hier altijd in het achterhoofd van de ingenieurs.’

Innovatieve marktleider 
steunt op IE

Bedrijf  
in beeld
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Forum

De gloeilamp is hét symbool van uitvinden,  
vanwege de beeldspraak van licht dat opgaat,  
maar ook vanwege de verstrekkende gevolgen  
van de uitvinding van de eerste commercieel  
bruikbare gloeilampen en de heftige octrooistrijd 
die erop volgde. IP Leads duikt de historie in en 
gaat op zoek naar het verhaal achter belangrijke 
uitvindingen.

Drie uitvinders
De gloeilamp luidde het tijdperk van elektriciteit in huis in. 
Rond 1870 waren de wetenschap en de techniek zover 
dat vervanging van de gasverlichting door elektrische 
lampen in principe mogelijk was. Er was ook al veel 
geëxperimenteerd met gloeilampen, maar het ontbrak 
nog aan een commercieel bruikbare gloeilamp met 
voldoende levensduur. De doorbraak kwam in 1878 door 
een combinatie van factoren waaronder de keuze van 
een verkoolde draad voor de gloeidraad en een verbeterd 
fabricageproces met voorverhitten van de gloeidraad in 
een ijl koolwaterstofgas. Verschillende uitvinders vroegen 
octrooi aan. De Engelsman Swan was de eerste die  
een commercieel haalbare gloeilamp maakte. Maar de 
bekendste uitvinder was de Amerikaan Edison. Zijn 
presentatie van een werkende gloeilamp maakte  
het publiek enthousiast.

De octrooistrijd
In 1885 begon in Engeland en de VS een octrooistrijd 
tussen de bedrijven die rechten hadden op de verschillen-
de octrooien. In Engeland won een fusie van de bedrijven 
van Edison en Swan, wat een exodus van Engelse  
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verlichtingstechnici naar betere ondernemingskansen op  
het vasteland van Europa in gang zette. In de loop van  
de jaren negentig van de negentiende eeuw ontstond  
een gloeilampenkartel dat verdere octrooistrijd voorkwam,  
en met de octrooien achter de hand de Europese markt 
onder de deelnemers verdeelde en de prijzen vaststelde. 
De gloeilampen waren onderdeel van de verleende  
diensten van de elektriciteitsbedrijven en die moesten 
bestellingen naar het kartel kantoor in Berlijn sturen. 
Pas later, in de twintigste eeuw, zag men de noodzaak  
7 in van anti-kartelwetgeving. 

Philips en de ontbrekende octrooiwetgeving
Ook in Nederland kwam de productie van gloeilampen  
op gang. Van octrooien hadden de nieuwkomers  
binnen Nederland geen last, omdat de octrooiverlening  
bij wet sinds 1870 was stilgelegd. De Nederlandse  
producenten exporteerden ook met succes naar  
andere landen op het vasteland. In 1891, kort voor  
afloop van de Engelse basisoctrooien (1894), voegde  
ook Philips’ Gloeilampenfabrieken zich op de markt.  
Het resultaat is bekend, het bedrijf zou uitgroeien tot 
marktleider. De oprichter, ingenieur Gerard Philips,  
had de ontwikkelingen in Engeland van nabij mee-
gemaakt en een nieuw proces uitgevonden om gloei-
draden te maken. Maar het latere succes was vooral  
te danken aan het internationale commerciële talent  
van zijn broer, Anton Philips.

‘Zijn presentatie van  
een werkende gloeilamp 
maakte het publiek  
enthousiast.’

De gloeilamp

Historische uitvindingen
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V.O. Services

Wat is er aan de hand?
Een octrooihouder kan van een 
vermeende inbreukmaker een  
schadevergoeding vorderen. 
Echter, hij kan deze schadevergoe-
ding alleen vorderen als de inbreuk-
maker wist of redelijkerwijs had 
moeten weten dat zijn handelingen 
inbreuk maakten. Dit is in het bijzon-
der het geval wanneer een leveran-
cier aan een afnemer een product 
verkoopt dat in het buitenland onder 
octrooibescherming valt. In principe 
is de verkoop, die plaatsvindt in een 
land waar geen octrooibescherming 
is, toegestaan. Maar met name  
in Duitsland is er een nogal ruime 
interpretatie van deze aansprakelijk-
heid, waardoor de arm van de  
Duitse octrooiwet soms tot aan in  
het buitenland tot stand gekomen  
transacties reikt. Een nieuwe beslis-

sing van het Bundesgerichtshof 
geeft meer concrete handvatten. 

Wat zijn de gevaren voor  
leveranciers in andere landen?
Een leverancier die in het buitenland 
producten levert aan zijn eveneens 
buitenlandse afnemer, is niet per  
se verplicht om na te gaan wat er 
met de verkochte producten gaat 
gebeuren. Pas wanneer de leveran-
cier concrete aanwijzingen heeft dat 
de verkochte producten uiteindelijk 
in Duitsland zullen eindigen, moet  
hij zijn afnemer waarschuwen dat  
de producten in Duitsland onder 
octrooibescherming vallen. En daar 
dus niet mogen geleverd worden. 

Is er al een zaak geweest die 
dit duidelijk maakt?
In de zaak Abdichtsystem verkocht 
een buitenlands bedrijf aan een 
ander bedrijf in het buitenland  
producten die in het betreffende  
land niet onder octrooibescherming 
vielen, maar in Duitsland wel.  
De afnemer voerde vervolgens de 
producten in Duitsland in. De buiten-
landse leverancier werd aansprake-
lijk gehouden voor directe verkoop 
aan Duitse klanten, maar niet voor 

Leverancier moet waarschuwen 
bij mogelijk octrooi-inbreuk in 
ander land

Men verkoopt een product dat  
niet onder octrooibescherming 
valt in Nederland aan een  
afnemer, maar deze exporteert 
het ver volgens naar Duitsland 
waar het product wel wordt 
beschermd door een octrooi. 
Hoe zit het dan met de  
aansprakelijkheid? 

de verkoop aan de buitenlandse 
afnemer. De buitenlandse leveran-
cier verdedigde zich immers door te 
stellen dat hij niet wist wat zijn afne-
mer verder met die producten deed. 
De Duitse rechter heeft duidelijk 
gemaakt dat de leverancier niet de 
hele verdere keten van zijn afnemer 
hoeft te volgen. Enkel als er concre-
te aanwijzingen zijn dat de afnemer 
de producten toch in Duitsland gaat 
brengen, moet de leverancier zijn 
levering staken om octrooi-inbreuk  
te voorkomen. Een concrete aanwij-
zing kan bijvoorbeeld zijn dat de 
afnemer vraagt om de handleiding  
in het Duits bij te voegen. 

Wat adviseert V.O. hierover?
Het is belangrijk dat men zich ervan 
bewust is welke octrooirechten, en 
waar, mogelijk op het product rusten. 
Zodat men vervolgens – als leveran-
cier – een inspanning doet om te 
voorkomen dat deze producten in 
een land terecht komen waar ze 
onder octrooibescherming vallen. 
Eventuele aansprakelijkheid kan ook 
worden beperkt door bijvoorbeeld  
te leveren met verkoopvoorwaarden 
waarin de aansprakelijkheid wordt 
gemaximeerd. 



 

Inzicht in IE
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De denim-gigant Levi’s won recentelijk in België 
een rechtszaak van het bekende warenhuis HEMA 
over de vorm van de stiksels op de achterkant van 
spijkerbroeken. 

Waar ging het precies over?
Het geschil ging niet over het woordmerk LEVI 
STRAUSS of het karakteristieke rode label. Wél over  
het bekende V-vormige stiksel op de broekzakken  
van Levi’s spijkerbroeken. Dat staat ook wel bekend 
als het ‘gebogen merk’. Het V-patroon is in de  
Benelux sinds 1981 geregistreerd als beeldmerk.  
Daarnaast heeft Levi’s het beeldmerk sinds 2004  
ook in de EU geregistreerd. 

Een langdurige strijd
Het is niet de eerste keer dat beide merken het gevecht 
aangaan over het V-vormige stiksel. In 2003 kwam  
Levi’s voor het eerst een variatie op haar beeldmerk 
tegen. Beide partijen kwamen tot een schikking in 2014. 
In dat jaar erkende HEMA Levi’s exclusieve rechten en 
verklaarde het bedrijf het beeldmerk of variaties daarop 
niet meer te gebruiken. Lange tijd hield HEMA zich aan 
die belofte, tot Levi’s in 2015 opnieuw een variatie op  
het beeldmerk ontdekte. 

Hoe oordeelde de rechtbank?
De Rechtbank van Koophandel Brussel verklaarde in 
eerste instantie dat er een aantal verschillen waren 
tussen de twee patronen, waardoor deze niet als identiek 
beschouwd konden worden. HEMA gebruikte namelijk 
niet twee, maar drie gebogen lijnen in het patroon.  
Daarnaast kwamen de lijnen niet exact in het midden 
samen, maar meer aan de linkerzijde van de broekzak. 

Ondanks het feit dat de figuren niet exact hetzelfde 
waren, gaf de rechtbank wél aan dat ze een significante 
gelijkenis tonen, gebruikt worden voor identieke waren 
en dat het publiek zeer bekend is met dit figuur. De 
rechtbank oordeelde dan ook dat het gebruik van haar 
variant op het V-patroon door HEMA verwarring wekt en 
dus een inbreuk vormt op de merkrechten van Levi’s. 

HEMA ‘gestikt’ in 
claim van Levi’s 

En de schadevergoeding?
De rechtbank verbood HEMA verder gebruik van de 
V-vorm en legde het bedrijf een schadevergoeding van 
ongeveer € 4,5 miljoen op, gebaseerd op de 221.603 
eerder verkochte broeken in de Benelux. Oorspronkelijk 
eiste Levi’s een schadevergoeding van € 50 per broek. 
Dit vond de rechtbank echter te gortig en zij bracht  
dit omlaag naar € 20. Desalniettemin een fors bedrag. 
Merkinbreuk kan een kostbare zaak zijn. 

‘Lange tijd hield HEMA  
zich aan die belofte,  
tot Levi’s in 2015 opnieuw 
een variatie op het  
beeldmerk ontdekte.’
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Nieuws

V.O.-medewerkers volgen 
AED-cursus
V.O. is sponsor van de Hartstichting, 
dat actief wetenschappelijk onder-
zoek naar oplossingen voor hart-  
en vaatziekten stimuleert. In het 
kader van de sponsorafspraken 
konden de medewerkers van V.O. 
een reanimatiecursus, verzorgd door 
het Rode Kruis, volgen. Een groot 
aantal medewerkers heeft zich voor 
een reanimatiecursus opgegeven.  
Uiteindelijk is iedereen voor de  
cursus geslaagd. Een geruststellen-
de gedachte.

V.O. en Clariant organiseren 
samen Nagoya seminar
Op 26 oktober stond het seminar 
‘Nagoya Protocol – implications  
and consequences of using genetic  
resources’ op het programma.  
Dit is een evenement dat gezamen-
lijk werd georganiseerd door het 
V.O.-kantoor te München en Clariant, 
een wereldwijd actief Zwitsers 
chemie concern. Kort gezegd,  
moeten volgens het Nagoya Protocol 
bedrijven die zich bezighouden met 
het onderzoeken en ontwikkelen  
van zogeheten genetische bronnen, 
zich strikt aan bepaalde strenge 
regels houden. Een zestal sprekers 
verschafte het publiek alle ins en 
outs en ging in op vragen vanuit het 
publiek. Het seminar trok meer dan 
40 deel nemers, onder wie vertegen-
woordigers van officiële Duitse 
instanties. Deze grote opkomst  
geeft aan hoe relevant het onder-
werp is voor de Duitse doelgroep. 

Na een uitvoerige testfase met een u-vormige buizeninstallatie is  
The Ocean Cleanup, onder aanvoering van de charismatische Boyan 
Slat, daadwerkelijk begonnen met het schoonvegen van de oceaan.  
Dit alles onder enorm veel mediabelangstelling. Tot nu toe lijkt alles 
nog geheel volgens planning te verlopen. Op 16 oktober zijn zij na  
een kleine twee weken varen vanuit San Francisco aangekomen  
bij Great Pacific Garbage Patch, waar het systeem ‘in het echt’ wordt 
getest. Verder kunnen we melden dat er inmiddels een octrooi is  
verleend aan TOC. V.O. heeft dit als kennis- en sponsorpartner in  
orde gemaakt. Dit octrooi is vooral belangrijk omdat het hen de  
gelegenheid geeft om ongehinderd door te gaan met het inzetten van 
hun techno logie. Zonder octrooi zouden ze een groter risico lopen om 
in IE-wateren van derden terecht te komen, om in zeeterminologie  
te blijven, met alle juridische obstakels van dien. Wordt vervolgd.

The Ocean Cleanup aan de slag

IP Academy goed bezocht
Op 1 en 15 november stond een nieuwe editie van de IP Academy 
geprogrammeerd, die kon rekenen op een vol deelnemersveld uit 
alle sectoren van ons Nederlandse relatiebestand. Waar voorgaande 
edities plaatsvonden in Den Haag, was nu besloten om de cursus in 
Utrecht te houden. De basiscursus vond plaats in het Van der Valk  
Hotel, dat zich pal naast ons kantoor bevindt. De gevorderdencursus 
van 15 november werd op ons kantoor zelf gehouden. Deelnemers  
en sprekers toonden zich na afloop tevreden over het evenement. 
Hoewel zeker niet alle vragen die men over IE heeft, beantwoord  
konden worden, is de IP Academy erin geslaagd om bij de deelnemers 
het besef te vergroten dat IE tot de belangrijke bedrijfsactiva behoort 
en dat een doordachte, actieve houding ten opzichte van IE-rechten  
in hoge mate bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering. 
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Column

Stelt u zich eens voor om toegang te hebben tot de technologie en kennis  
van een niet commercieel gedreven R&D-lab met meer dan 2.500 specialisten 
in Nederland, actief in Europees verband, over tal van technologiedomeinen. 
Wat zou u doen en waar zou uw interesse naar uit gaan? Dit lab ligt bij ons in 
de achtertuin. Dat is namelijk ESA-ESTEC, hart van de Europese ruimtevaart 
in Noordwijk. 

Om zicht te krijgen op deze technologie en toeging daartoe te verkrijgen 
moeten er wel een aantal stappen genomen worden. De uitdaging zit in het 
zoeken naar de oplossing voor een technologisch vraagstuk waarbij innova-
ties vanuit de ruimtevaart worden ingezet. Om de ruimtevaarttechnologie 
commercieel in te zetten, heeft ESA het Technology Transfer Programma 
opgezet. Via een stelsel van aangesloten brokers en incubatiecentra die 
opereren onder de naam Space Solutions worden de innovatiemogelijkheden 
vanuit het ruimtevaartdomein ontsloten voor startups en andere bedrijven.  

De cross-over maken tussen space en non-space vergt naast een gedegen 
technologiescouting ook een aanpassing van de geïdentificeerde techno
logie. En in het vervolgtraject van vercommercialisering moeten logischerwijs 
ook goede afspraken worden gemaakt over onderwerpen als IP.

Startups ontberen deze kennis veelal. Niet alleen inhoudelijk, maar ook  
ten aanzien van het sluiten van een goede overeenkomst. Het ESA BIC  
programma faciliteert hierin. De startup kan zich hierdoor ontwikkelen in  
een relevant netwerk van technisch specialisten van ESA en aangesloten 
organisaties, waaronder V.O. Dergelijke support is voor een jong bedrijf  
vaak bittere noodzaak en vergroot de kansen op succes.

U bent van harte welkom in onze achtertuin. 

Innovatie met  
ruimtevaarttechnologie

Martijn Seijger
Directeur Space Business  
Innovation Centre Noordwijk 

Over V.O. 
V.O. is een van de grotere dienstverleners binnen Europa op het gebied  
van octrooien en merken. Meer dan zestig specialisten ondersteunen 
onze klanten bij het maximaliseren van de waarde van hun intellectuele 
eigendom. We hebben ruime expertise en ervaring in de Chemie,  
Life Sciences, Engineering en Hightech & Electronics. Onze klanten 
variëren van  tech-starters tot multinationals. Met negen kantoren in  
Nederland, België en Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk 
van professionals. 
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‘ De startup kan 
zich hierdoor  
ontwikkelen.’


