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MEDEDELINGSFORMULIER VOOR VOLMACHT AAN ÉÉN OF MEERDERE ERKENDE
RECHTSBEOEFENAARS
TRANSMITTAL FOR POWER OF ATTORNEY TO ONE OR MORE REGISTERED
PRACTITIONERS
NOTA: Dit formulier moet samen met het formulier Volmacht door Aanvrager (PTO/AIA/82B of equivalent) worden voorgelegd om de
aanvraag waarop de volmacht gericht is te identificeren, in overeenstemming met 37 CFR 1.5. Als het formulier Volmacht door Aanvrager
niet vergezeld is van dit mededelingsformulier of equivalent, zal de Volmacht niet worden erkend in de aanvraag.
NOTE: This form is to be submitted with the Power of Attorney by Applicant form (PTO/AIA/82B or equivalent) to identify the application
to which the Power of Attorney is directed, in accordance with 37 CFR 1.5. If the Power of Attorney by Applicant form is not accompanied
by this transmittal form or equivalent, the Power of Attorney will not be recognized in the application.

Aanvraag nummer
Application Number
Datum van indiening
Filing Date
Eerstgenoemde uitvinder
First Named Inventor
Titel
Title
Discipline
Art Unit
Naam onderzoeker
Examiner Name
Advocaat Rolnummer
Attorney Docket Number
HANDTEKENING aanvrager of octrooigemachtigde
SIGNATURE of Applicant or Patent Practitioner
Handtekening
Signature

Datum
Date

Naam
Name

Telefoon
Telephone

Registratienummer
Registration Number
NOTA: Dit formulier moet ondertekend worden overeenkomstig 37 CFR 1.33. Zie 37 CFR 1.4(d) voor eisen in verband met handtekening
en certificaties.
NOTE: This form must be signed in accordance with 37 CFR 1.33. See 37 CFR 1.4(d) for signature requirements and certifications.

 *Een totaal van __________ formulieren is ingediend.
 *Total of __________ forms are submitted.
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.
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VOLMACHT DOOR AANVRAGER
POWER OF ATTORNEY BY APPLICANT
Hierbij herroep ik alle eerdere volmachten verleend in de aanvraag geïdentificeerd in het bijgevoegde
mededelingsformulier.
I hereby revoke all previous powers of attorney given in the application identified in the attached transmittal letter.
Hierbij stel ik de rechtsbeoefenaar(s) geassocieerd met het volgende klantnummer aan als mijn /onze gemachtigde(n) of agent(en), en om met
het octrooien- en merkenbureau van de Verenigde Staten alle zaken af the handelen in verband met de aanvraag genoemd in het bijgevoegde
mededelingsformulier. (formulier PTO/AIA/82A of equivalent):
I hereby appoint Practitioner(s) associated with the following Customer Number as my/our attorney(s) or agent(s), and to transact all business in
the United States Patent and Trademark Office connected therewith for the application referenced in the attached transmittal letter (form
PTO/AIA/82A or equivalent:



OF
OR
Hierbij stel ik de hieronder genoemde rechtsbeoefenaar(s) aan als mijn/onze gemachtigde(n) of agent(en), en om met het octrooien- en
merkenbureau van de Verenigde Staten alle zaken af the handelen in verband met de aanvraag genoemd in het bijgevoegde
mededelingsformulier. (formulier PTO/AIA/82A of equivalent):
I hereby appoint Practitioner(s) named below as my/our attorney(s) or agent(s), and to transact all business in the United States Patent and
Trademark Office connected therewith for the application referenced in the attached transmittal letter (form PTO/AIA/82A or equivalent):



Naam registratie
Name Registration

Nummer
Number

Naam registratie
Name Registration

Nummer
Number

Gelieve het correspondentieadres voor de bovengenoemde aanvraag te bevestigen of als volgt te wijzigen:
Please recognize or change the correspondence address for the above-identified patent to:



Het adres geassocieerd met het bovengenoemde klantnummer:
The address associated with the above-mentioned Customer Number.
OF
OR



Het adres geassocieerd met klantnummer:
The address associated with Customer Number:
OF
OR



Firma of
individuele
naam
Firm or
Individual Name

Adres
Address
Plaats
City

Staat
State

Postcode
Zip

Land
Country
Telefoon
Telephone

Email
Email
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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/AIA/82B (07-12)
Approved for use through 11/30/2014. 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 contains a valid OMB control number.

VOLMACHT DOOR AANVRAGER
POWER OF ATTORNEY BY APPLICANT
Ik ben de aanvrager
I am the Applicant:
Uitvinder of medeuitvinder
Inventor or Joint Inventor
Rechtsgemachtigde van een overleden of wettelijk onbekwame uitvinder
Legal Representative of a Deceased or Legally Incapacitated Inventor
Rechtverkrijgende of persoon aan wie de uitvinder een verplichting tot eigendomsafstand heeft
Assignee or Person to Whom the Inventor is Under an Obligation to Assign
Persoon die in andere opzichten voldoende eigenbelang in de zaak aan de dag legt (bijv. petitie volgens 37
CFR 1.46(b)(2) was verleend in de aanvraag of wordt nu met dit document voorgelegd)
Person Who Otherwise Shows Sufficient Proprietary Interest (e.g., a petition under 37 CFR 1.46(b)(2) was
granted in the application or is concurrently being filed with this document)






HANDTEKENING octrooi aanvrager
SIGNATURE of Applicant for Patent
Handtekening
Signature
Naam
Name

Datum
Date
telefoon
Telephone

Titel en Onderneming
Title and Company
NOTA: Handtekening - Dit formulier moet door de aanvrager of zijn gemachtigde worden ondertekend in overeenstemming met 37 CFR 1.33. Zie 37
CFR 1.4 voor eisen in verband met handtekening en certificaties. Gelieve meerdere formulieren in te dienen voor meer dan één handtekening, zie
hieronder*.

NOTE: Signature - This form must be signed by the applicant or applicant's representative in accordance with 37 CFR 1.33. See 37
CFR 1.4 for signature requirements and certifications. Submit multiple forms for more than one signature, see below *.

 *Een total van _________ formulieren is ingediend.
 *Total of __________ forms are submitted.
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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, staat, of
plaatselijke ordedienst, als de USPTO mogelijke inbreuken tegen de wet of regelgeving vermoedt.

