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VOLMACHT
OF
INTREKKING VAN VOLKACHT IN COMBINATIE MET
VERSTREKKING VAN PLAATSVERVANGENDE
VOLMACHT
EN
WIJZIGING VAN CORRESPONDENTIEADRES
POWER OF ATTORNEY
OR
REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY WITH A
NEW POWER OF ATTORNEY
AND
CHANGE OF CORRESPONDENCE ADDRESS

Application Number
Filing Date
First Named Inventor
Attorney Docket Number
Art Unit
Examiner Name
Title

Bij deze herroep ik alle eerdere volmachten, door mij gegeven in de hierbovengenoemde aanvraag.
I hereby revoke all previous powers of attorney given in the above-identified application.
Volmacht wordt bij deze verstrekt
A Power of Attorney is submitted herewith.

OF OR
Bij deze benoem ik de met het volgende klantennummer geassocieerde rechtsbeoefenaar(s)
als mijn/onze gemachtigden inzake de vervolging van de hierbovengenoemde aanvraag, en
om alle hiermee samenhangende handelingen met het Amerikaanse octrooien- en
merkenbureau (USPTO) te verrichten.
I hereby appoint Practitioner(s) associated with the following Customer Number as my/our
attorney(s) or agent(s) to prosecute the application identified above, and to transact all
business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith:

OF OR
Bij deze benoem ik de hieronder genoemde rechtsbeoefenaar(s) als mijn/onze gemachtigden inzake de vervolging van de
hierbovengenoemde aanvraag, en om alle hiermee samenhangende handelingen met het Amerikaanse octrooien- en merkenbureau
(USPTO) te verrichten.
I hereby appoint Practitioner(s) named below as my/our attorney(s) or agent(s) to prosecute the application identified above, and to transact
all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith:

Naam van rechtsbeoefenaar(s)
Practitioner(s) Name

Registratienummer
Registration Number

Gelieve het correspondentieadres met betrekking tot de bovengenoemde aanvraag te bevestigen of te wijzigen tot:
Please recognize or change the correspondence address for the above-identified application to:
Het met het bovengenoemde klantennummer verbonden adres.
The address associated with the above-mentioned Customer Number.

OF OR
Het met het volgende klantennummer verbonden adres:
The address associated with Customer Number:

OF OR
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This collection of information is required by 37 CFR 1.31, 1.32 and 1.33. 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 3 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.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

PTO/SB/82NL (07-09)
Approved for use through 01/31/2018. OMB 0651-0035
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Naam van
natuurlijke of
rechtspersoon
Firm or Individual
Name
Adres
Address
Plaats
City
Land
Country
Telefoonnummer
Telephone

Staat
State

Postcode
Zip

E-mail

Email

Ik ben de:
I am the:
Aanvrager/Uitvinder.
Applicant/Inventor.
OF OR
Geregistreerde zaaktoegewezene voor het gehele belang. Zie 37 CFR 3.71.
Een verklaring op basis van 37 CFR 3.73(b) (Formulier PTO/SB/96) is hierbij ingesloten of werd gedeponeerd op
Assignee of record of the entire interest. See 37 CFR 3.71.
Statement under 37 CFR 3.73(b) (Form PTO/SB/96)submitted herewith or filed on
.
HANDTEKENING van de aanvrager of geregistreerde zaaktoegewezene
SIGNATURE of Applicant or Assignee of Record
Handtekening
Datum
Signature
Date
Naam
Name
Functie en bedrijf
Title and Company

.

Telefoon
Telephone

OPMERKING: de handtekeningen van alle uitvonders of geregistreerde zaaktoegewezenen voor het gehele belang of van hun vertegenwoordiger(s) zijn vereist. Gelieve
meerdere formulieren in te vullen als meer dan één handtekening vereist is. Zie hieronder*.
NOTE: Signatures of all the inventors or assignees of record of the entire interest or their representative(s) are required. Submit multiple forms if more than one
signature is required, see below*.

*Een totaal van ____________ formulieren is ingediend.
*Total of ____________ forms are submitted.
[Pagina 2 van 2]
[Page 2 of 2]

Verklaring in verband met de wet op privacy
De wet op privacy (Privacy Act) van 1974 (P.L. 93-579) vereist dat u bepaalde informatie krijgt in verband
met het indienen van het bijliggende formulier in samenhang met uw octrooi of octrooiaanvraag. Daarom, in
overeenstemming met de vereisten van deze wet, delen wij u het volgende mede: (1) De algemene
bevoegdheid voor het opvragen van informatie is op basis van 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) Het indienen van de
gevraagde informatie gebeurt vrijwillig; en (3) De voornaamste reden waarvoor deze informatie door het
bureau voor octrooien en handelsmerken van de Verenigde Staten (U.S. Patent and Trademark Office) wordt
gebruikt is het behandelen en/of beoordelen van uw documenten in samenhang met de octrooiaanvraag of
het octrooi. Als u de gevraagde informatie niet indient, is het mogelijk dat het Amerikaanse bureau voor
octrooien en handelsmerken niet in staat zal zijn, uw documenten te behandelen en/of te beoordelen, hetgeen
kan leiden tot het afsluiten van de procedure of tot verwerping of verval van het octrooi.
De door u in dit formulier verstrekte informatie zal op de volgende manieren bij wijze van routine worden
gebruikt:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

De informatie op dit formulier zal vertrouwelijk worden gebruikt voor zover dit is toegestaan onder de wet
over de beschikbaarheid van informatie (Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552) en de wet op privacy
(Privacy Act, 5 U.S.C. 552a). Documenten uit ons documentenbestand kunnen eventueel aan het
[Amerikaanse] ministerie van justitie [Department of Justice] worden getoond om vast te stellen of
openbaring van deze documenten vereist is onder de wet over de beschikbaarheid van informatie.
Een document uit ons documentenbestand kan bij wijze van routine openbaar worden gemaakt in het
kader van het voorleggen van bewijsmateriaal aan een rechtbank, een magistraat, of een administratief
tribunaal, en daardoor ook aan de advocaten van een tegenpartij in het kader van de verhandeling over
een schikking.
Een document uit dit documentenbestand kan bij wijze van routine ook aan een lid van het Congress
worden getoond, als deze een aanvraag indient met betrekking tot een persoon op wie deze documenten
betrekking hebben, als deze persoon zich tot dit congreslid heeft gericht met een verzoek om bijstand in
de zaak waarop het document betrekking heeft.
Een document uit dit documentenbestand kan bij wijze van routine aan een onderaannemer van een
instantie worden getoond, die de informatie nodig heeft om een contract te kunnen uitvoeren. Ontvangers
van informatie zullen gehouden zijn aan het naleven van de eisen in de wet op de privacy van 1974, zoals
aangepast, op basis van 5 U.S.C. 552a(m).
Een document dat betrekking heeft tot een internationale aanvraag ingediend op basis van het octrooisamenwerkingsverdrag (Patent Cooperation Treaty) uit dit documentenbestand kan bij wijze van routine
aan het internationale bureau van de WIPO (World Intellectual Property Organization) worden voorgelegd,
op basis van de bepalingen van bovengenoemd verdrag.
Een document uit dit documentenbestand kan bij wijze van routine aan een andere federale instantie
worden geopenbaard in zaken die verband houden met de nationale veiligheid (35 U.S.C. 181) of onder
de bepalingen van de wet op nucleaire energie (Atomic Energy Act, 42 U.S.C. 218(c)).
Een document uit dit documentenbestand kan bij wijze van routine worden openbaar gemaakt aan de
Administrator, General Services, of een door hem of haar bepaalde persoon, tijdens een inspectie van de
bestanden door de GSA in het kader van de verantwoordelijkheid van die instantie voor het aanbevelen
van suggesties tot verbetering in de manier van werkwijzen en documentbehandeling, op basis van 44
U.S.C. 2904 en 2906. Een dergelijke openbaarmaking zal worden verricht in overeenstemming met de
GSA-regels met betrekking tot de inspectie van documenten, evenals met andere van toepassing zijnde
richtlijnen (bijv. Van de GSA of van Commerce). Een dergelijke openbaring zal niet worden gebruikt om
tot besluiten in verband met individuele personen te komen.
Een document uit dit documentenbestand kan bij wijze van routine aan het publiek worden openbaar
gemaakt na de publicatie van de aanvraag in overeenstemming met 35 U.S.C. 122(b), ofwel na het
verlenen van een octrooi onder 35 U.S.C. 151. Bovendien kunnen documenten bij wijze van routine ook in
samenhang met een teruggetrokken aanvraag aan het publiek worden bekend gemaakt, of in een
aanvraag waarvan de behandelingsprocedure tot een einde is gekomen, binnen de beperkingen bepaald
in 37 CFR 1.14, als deze aanvraag genoemd wordt in een publiek gemaakte aanvraag of een toegekend
octrooi.
Een document uit dit documentenbestand kan bij wijze van routine aan federale, staat- of locale
ordehandhavende instanties worden geopenbaard als het USPTO-octrooibureau daarin informatie vindt
over een daadwerkelijke of potentiële schending van wetten of verordeningen.

Privacy Act Statement
The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with
your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to
the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this
information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the
principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process
and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the
requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine
your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or
expiration of the patent.
The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:
1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of
Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a). Records from this system of records
may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is required
by the Freedom of Information Act.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting
evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in
the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress
submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has
requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having
need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to
comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system
of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual
Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for
purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act
(42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General
Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's
responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under
authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA
regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or
Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either
publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C.
151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37CFR 1.14, as a routine use, to the
public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings
were terminated and which application is referenced by either a published application, an application
open to public inspection or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law
enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or
regulation.

