
 

 
TOEWIJZING VAN HET RECHT OP COMMUNAUTAIR KWEKERSRECHT 

Verordening (EG) 2100/94 van 27 juli 1994 van de Raad 
 

Optie A 

Toewijzing van het recht om een communautair kwekersrecht aan te vragen en er houder van te zijn 

Ik / Wij: 

Naam: 

Adres: 

 

Postcode: 

Stad: 

Land: 

ben/ zijn de perso(o)n(en) die het ras heeft/ hebben gekweekt, ontdekt en ontwikkeld, of zijn 
opvolger in titel, en wijs/ wijzen toe aan: 
 

Naam: 

Adres: 

 

Postcode: 

Stad: 

Land: 

de aanspraak om (een) communautaire plantenrecht(en) te kunnen aanvragen en er houder van 
te zijn in navolging van Verordening (EG) 2100/94 van 27 juli 1994 van de Raad voor volgend(e) 
ras(sen): 
 
(Een lijst van rassen kan als bijlage worden toegevoegd) 
 

Soort (botanische taxon) Kweekaanduiding 
 

Rasbenaming (indien 
bekend) 

   
   
   
   
   
   

 
 

Plaats:          Datum:   

 

Na(a)me(n):       Handtekening(en):   



  

 

 
 

TOEWIJZING VAN HET RECHT OP COMMUNAUTAIR KWEKERSRECHT 
Verordening (EG) 2100/94 van 27 juli 1994 van de Raad 

 

Optie B 

Toewijzing van (een) aanvra(a)g(en) of (een) geregistreerd(e) communautair(e) 
kwekersrecht(en) 

Overdrager: 

Naam: 

Adres: 

 

Postcode: 

Stad: 

Land: 

zijnde de aanvrager/ houder (overdrager), draagt over aan de: 
 
Cessionaris: 

Naam: 

Adres: 

 

Postcode: 

Stad: 

Land: 

 
de aanspraak op de aanvraag voor het (de) volgende communautaire kwekersrecht(en) in 
navolging van Verordening (EG) 2100/94 van 27 juli 1994 van de Raad: 
 
OF het (de) volgende communautaire kwekersrecht(en) geregistreerd onder de Verordening (EG) 
2100/94 van 27 juli 1994 van de Raad: 
 
(Een lijst van communautaire kwekersrechten kan als bijlage worden toegevoegd) 
 

Aanvraag-
/Titelnummer  

(indien bekend) 

Kweekaanduiding of rasbenaming 
(indien bekend) 

Soort (botanische taxon) 

   
   
   
   
   
   

 

 



 

 

 

 Overdrager Cessionaris 

Bedrijf   

Naam   

Rechtspositie   

E-mail   

Plaats   

Datum   

Handtekening 

 

 

  

 

 Overdrager Cessionaris 

Bedrijf   

Naam   

Rechtspositie   

E-mail   

Plaats   

Datum   

Handtekening 

 

 

  

 

 Overdrager Cessionaris 

Bedrijf   

Naam   

Rechtspositie   

E-mail   

Plaats   

Datum   

Handtekening 
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