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Bijeenkomst : KIVI NIRIA/BTC Café  

 

 04 september 2009 16:00 tot 19:00

Locatie BTC-Twente, Hengelosestraat 705  
7521 PA Enschede

Organisator Regio Oost 

  

Omschrijving Op vrijdag 4 september zijn we weer te gast bij BTC. De presentatie wordt dit keer 
verzorgd door drs. ing. John Düring van PatentAgent Enschede en heeft als titel 'Van 
rechten tot piraten'. 
 
PatentAgent is al sinds 1997 in de regio actief en richt zich met name op het MKB en 
de zelfstandige ondernemer. Hoewel veel ondernemers en productontwikkelaars wel 
wat van intellectueel eigendom afweten, tijdens de studie wordt hier soms aandacht 
aangegeven, is het echter voor de meesten toch geen dagelijkse kost. Laat staan het 
bijhouden van de veranderingen die in de loop der tijd zijn doorgevoerd! 
 
Tijdens de presentatie zullen de grootste veranderingen op dit gebied aangegeven 
worden met de nadruk op de belangrijkste drie intellectuele eigendomsrechten, 
namelijk die van octrooien, merken en modellen. Verder zijn er in het kader van de 
Europese Unie ook enkele richtlijnen en verordeningen ingevoerd zoals de 
Handhavingsrichtlijn en Anti-Piraterij Verordening die ook kort besproken worden. 
Toepasselijke voorbeelden zullen het geheel opfleuren terwijl natuurlijk voldoende tijd 
ingeruimd is voor het stellen van vragen. 
 
Na afloop van de presentatie, tijdens de borrel, zijn de heren During en Siasi van 
PatentAgent Enschede bereid om meer discrete vragen te beantwoorden of advies te 
geven. 
 

Programma Het programma ziet er als volgt uit:  
 
16.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
16.15 uur Welkom door KIVI NIRIA Regio Oost 
16.20 uur Presentatie 'Van rechten tot piraten' 
17.30 uur Drankje en hapje 
 
Uiteraard is er tijdens de borrel volop gelegenheid om contacten te leggen met collega 
ingenieurs en BTC-ondernemers. 
 
BIJZONDERHEDEN 
Introducées zijn welkom, doch bij activiteiten met een gemaximeerd aantal 
deelnemers kan het voorkomen dat het aantal introducées beperkt moet blijven.

Kosten Geen.

Naam en contactgegevens voor informatie Nadere informatie bij Elfride Dijkstra-ten Dam, tel./fax: 053 – 4894097 of via 
onderstaand e-mailadres.  
kiviniria@utwente.nl  
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