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Naam van eventuele bijkomende mede-uitvinder:
Name of Additional Joint Inventor, if any:
Volledige voornaam/voornamen
Given Name (first and middle (if any))

Er is een aanvraag ingediend voor deze niet tekenende uitvinder
A petition has been filed for this unsigned inventor

Achternaam
Family Name or Surname

Handtekening van de uitvinder
Inventor’s Signature
Woonplaats: Stad
Residence: City

van
of

Datum
Date
Staat
State

Land
Country

Staatsburgerschap
Citizenship

Postadres
Mailing Address
Stad
City

Staat
State

Postcode
Zip

Naam van eventuele bijkomende mede-uitvinder:
Name of Additional Joint Inventor, if any:
Volledige voornaam/voornamen
Given Name (first and middle (if any))

Land
Country
Er is een aanvraag ingediend voor deze niet tekenende uitvinder
A petition has been filed for this unsigned inventor

Achternaam
Family Name or Surname

Handtekening van de uitvinder
Inventor’s Signature
Woonplaats: Stad
Residence: City

Datum
Date
Staat
State

Land
Country

Staatsburgerschap
Citizenship

Postadres
Mailing Address
Stad
City

Staat
State

Postcode
Zip

Naam van eventuele bijkomende mede-uitvinder:
Name of Additional Joint Inventor, if any:
Volledige voornaam/voornamen
Given Name (first and middle (if any))

Land
Country
Er is een aanvraag ingediend voor deze niet tekenende uitvinder
A petition has been filed for this unsigned inventor

Achternaam
Family Name or Surname

Handtekening van de uitvinder
Inventor’s Signature
Woonplaats: Stad
Residence: City

Datum
Date
Staat
State

Land
Country

Staatsburgerschap
Citizenship

Postadres
Mailing Address
Stad
City

Staat
State

Postcode
Zip

Land
Country

Deze informatieverzameling is vereist krachtens 35 U.S.C. 115 en 37 CFR 1.63. De informatie is vereist om een privilege voor het publiek te verkrijgen of te behouden, namelijk het indienen
van een aanvraag (en de verwerking ervan door het USPTO). De vertrouwelijkheid is onderhevig aan 35 U.S.C. 122 en 37 CFR 1.11 en 1.14. Het invullen van deze informatieverzameling
neemt naar schatting 21 minuten in beslag, inclusief verzameling, voorbereiding en indiening van het ingevulde aanvraagformulier bij het USPTO. De tijd zal per geval variëren. Opmerkingen
over de hoeveelheid tijd die u nodig hebt voor het invullen van dit formulier, en/of andere suggesties voor vermindering van deze last, kunt u opsturen naar de Chief Information Officer, U.S.
Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, VS. STUUR GEEN BETALINGEN OF INGEVULDE FORMULIEREN NAAR DIT
ADRES. VERZENDEN NAAR: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, VS.
This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to
process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing,
and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form
and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria,
VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, belt u 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) en selecteert u optie 2.
If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.
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VERKLARING – Aanvullend prioriteitsformulier
DECLARATION – Supplemental Priority Data Sheet
Buitenlandse aanvragen:
Foreign applications:
Nummer(s) van eerdere buitenlandse
aanvragen
Prior Foreign Application Number(s)

Land
Country

Datum buitenlandse indiening
(MM/DD/JJJJ)
Foreign Filing Date
(MM/DD/YYYY)

Geen prioriteit opgeëist
Priority Not Claimed

Gewaarmerkt afschrift
bijgevoegd?
Certified Copy Attached?
JA
NEE
YES
NO

Deze informatieverzameling is vereist krachtens 35 U.S.C. 115 en 37 CFR 1.63. De informatie is vereist om een privilege voor het publiek te verkrijgen of te behouden, namelijk het indienen
van een aanvraag (en de verwerking ervan door het USPTO). De vertrouwelijkheid is onderhevig aan 35 U.S.C. 122 en 37 CFR 1.11 en 1.14. Het invullen van deze informatieverzameling
neemt naar schatting 21 minuten in beslag, inclusief verzameling, voorbereiding en indiening van het ingevulde aanvraagformulier bij het USPTO. De tijd zal per geval variëren. Opmerkingen
over de hoeveelheid tijd die u nodig hebt voor het invullen van dit formulier, en/of andere suggesties voor vermindering van deze last, kunt u opsturen naar de Chief Information Officer, U.S.
Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, VS. STUUR GEEN BETALINGEN OF INGEVULDE FORMULIEREN NAAR DIT
ADRES. VERZENDEN NAAR: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, VS.
This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to
process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing,
and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form
and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria,
VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, belt u 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) en selecteert u optie 2.
If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.

Wet bescherming persoonsgegevens - verklaring
De wet bescherming persoonsgegevens (Privacy Act) van 1974 (P.L. 93-579) vereist dat u bepaalde informatie
ontvangt in verband met uw voorlegging van het bijgevoegde formulier behorende bij een octrooi of
octrooiaanvraag. Daarom, ingevolge de eisen van de wet, wordt u geïnformeerd dat:(1) de algemene
bevoegdheid voor het verzamelen van deze informatie berust op 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) de gevraagde informatie
vrijwillig wordt verstrekt; en (3) het US Octrooi en Handelsmerk Bureau (U.S. Patent and Trademark Office) de
informatie voornamelijk gebruikt voor het verwerken en/of examineren van uw voorlegging in verband met een
octrooiaanvraag of octrooi. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat het U.S. Octrooi en
Handelsmerk Bureau uw aangifte niet kan verwerken en/of examineren, wat kan leiden tot beëindiging van de
procedure of stopzetting van de aanvraag of vervallen van het octrooi.
De door u in dit formulier verstrekte informatie wordt routinematig op de volgende wijzen aangewend:
1. De informatie in dit formulier zal vertrouwelijk worden behandeld voor zover toegestaan door de wet op
de vrijheid van informatie (Freedom of Information Act) (5 U.S.C. 552) en de wet bescherming
persoonlijke gegevens (Privacy law) (5 U.S.C 552a). Documenten uit dit bestandssysteem kunnen aan
het ministerie van justitie (Department of Justice) worden overgemaakt om te bepalen of onthulling van
deze documenten is vereist ingevolge de wet op vrijheid van informatie (Freedom of Information Act).
2. Een document uit dit bestandssysteem kan routinematig openbaar worden gemaakt, bij het
voorleggen van bewijsstukken bij een rechtbank, aan een magistraat, of bij een administratieve
rechtbank, daarbij inbegrepen openbaarmaking aan advocaten van verweerder tijdens het
afwikkelen van geschillen.
3. Een document uit dit bestandssysteem kan routinematig openbaar worden gemaakt aan een
parlementslid die daarvoor een aanvraag heeft ingediend met betrekking tot een individu, die in
relatie staat met het document, wanneer dit individu de hulp van het parlementslid heeft ingeroepen
in verband met het onderwerp van het document.
4. Een document uit dit bestandssysteem kan routinematig openbaar worden gemaakt aan een
onderaannemer van het agentschap die de informatie nodig heeft om een contract te vervullen.
Ontvangers van de informatie moeten voldoen aan de eisen van de wet bescherming
persoonsgegevens (Privacy Act) van 1974, zoals gewijzigd, ingevolge 5 U.S.C. 552a(m).
5. Een document in verband met een internationale aanvraag gedeponeerd in dit bestandssysteem
onder het samenwerkingsverdrag inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty) kan
routinematig openbaar worden gemaakt aan het internationale bureau van de Wereldorganisatie
voor de Intellectuele Eigendom (World Organization for Intellectual Property), ingevolge het
samenwerkingsverdrag inzake octrooien (Patent Cooperation Treaty).
6. Een document uit dit bestandssysteem kan routinematig openbaar worden gemaakt aan een
ander federaal agentschap voor doeleinden van nationale veiligheid (35 U.S.C. 181) en voor
beoordeling ingevolge de wet atoomenergie (Atomic Energy Act) (42 U.S.C. 218(c)).
7. Een document uit dit bestandssysteem kan routinematig openbaar worden gemaakt aan de
administrateur, algemene diensten, of zijn/haar aangestelde, tijdens een inspectie van documenten
uitgevoerd door de GSA als onderdeel van de verantwoordelijkheid van dit agentschap om
verbeteringen aan te bevelen voor programma’s en praktijken van bestandenbeheer, onder de
bevoegdheid van 44 U.S.C. 2904 en 2906. Deze openbaarmaking zal gebeuren in overeenstemming
met de GSA voorschriften die voor dit doel de inspectie van documenten regelen, en andere relevante
( i.e., GSA of Handel) verordeningen. Dergelijke openbaarmaking zal niet worden aangewend om
conclusies te trekken over individuen.
8. Een document uit dit bestandssysteem kan routinematig aan het publiek openbaar worden gemaakt,
ofwel na publicatie van de aanvraag ingevolge 35 U.S.C. 122(b) of toekenning van een octrooi
ingevolge 35 U.S.C. 151. Bovendien, behoudens de beperkingen van 37 CFR 1.14, kan een
document routinematig aan het publiek openbaar worden gemaakt als het document werd
ingediend in een stopgezette aanvraag of een aanvraag waarvan de procedure werd beëindigd en
waarnaar wordt verwezen ofwel door middel van een gepubliceerde aanvraag, een openbare
inzage of een toegekend octrooi.
9. Een document uit dit bestandssysteem kan routinematig openbaar worden gemaakt aan een federale,
deelstaat, of plaatselijke ordedienst, als de USPTO mogelijke inbreuken tegen de wet of regelgeving
vermoedt.

