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TENTAMENOPGAVE “VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE” (B) E/W 2016   
  
  
Voor een uitvinding van uw cliënt is de bijgevoegde Nederlandse octrooiaanvrage OA 

ingediend. De octrooiaanvrage is ruim 12 maanden geleden zonder inroeping van prioriteit 5 
ingediend en is nog niet ingeschreven.   
  
Vóór indiening van de octrooiaanvrage heeft uw cliënt een verkennend onderzoek uitgevoerd, 

dat echter geen relevante literatuur heeft opgeleverd. Wel heeft uw cliënt de hem bekende 

stand der techniek aan de octrooigemachtigde die de octrooiaanvrage heeft opgesteld kenbaar 10 
gemaakt. Thans heeft uw cliënt de beschikking over een onderzoeksrapport van Octrooicentrum 

Nederland.   
  
Opdracht   
Stel een aan uw cliënt gericht schrijven op, waarin u gemotiveerd aangeeft welke bezwaren op 15 
de thans beschikbare stand van de techniek kunnen worden gebaseerd en waarbij u - indien u 

dat mogelijk acht - conclusies voorstelt die uw cliënt de meest brede bescherming voor zijn 

uitvinding bieden, met een motivering waarom u die conclusies verdedigbaar acht. Geef ook 

aan op welke passages in de oorspronkelijke octrooiaanvrage u de eventuele nieuwe 

conclusies baseert. Van u wordt verwacht dat u rekening houdt met de in de bijgaande brief van 20 
de cliënt verstrekte informatie.   
  
Bijlagen 
Bijlage BC: Brief van de cliënt 
Bijlage OA: Octrooiaanvrage 25 
Bijlage D1: US 2006/0144876 A1 
Bijlage D2: EP 2 354 682 A2
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Bijlage BC   
Brief van de cliënt  

  
Geachte octrooigemachtigde,   
  5 
Onze octrooiaanvraag OA is op 3 juni 2015 ingediend en dat is vandaag (xx oktober 2016) dus 

meer dan 1 jaar geleden. Het was een eerste indiening (premier depot) waarbij geen prioriteit 

van een eerdere aanvraag werd ingeroepen.  
  
Onlangs ontvingen wij van het Octrooicentrum Nederland het resultaat van het onderzoek van 10 
de techniek.   
  
Het nieuwheidsrapport noemt twee publicaties, te weten:  
  
D1: US 2006144876 A1 (ingediend 19 maart 2004, gepubliceerd 6 juli 2006);  15 
D2: EP 2 354 682 A2 (ingediend 23 november 2014, gepubliceerd 23 mei 2016);  
  
Op het eerste gezicht lijkt D1 wel op de door ons uitgevonden schenksluiting. Toch ben ik van 

mening dat onze schenksluiting gebruikersvriendelijker is doordat de lip 5 bij het openen van het 

deksel door dat deksel in een aangrijppositie wordt gebracht waarin deze gemakkelijk 20 
aangrijpbaar is voor een gebruiker. De publicatie D2 beschrijft een schenksluiting die volgens 

mij overeenstemt met de beschrijving van de stand van de techniek uit onze aanvrage en heeft 

daarom de daarin vermelde nadelen, zij het dat de aluminium lip bij D2 wel een aangrijpdeel 

heeft dat door het deksel in een aangrijpstand wordt gebracht bij het initieel openen van het 

deksel.   25 
  
Uw visie met betrekking tot onze uitvinding zien wij met belangstelling tegemoet.  
  
Met vriendelijke groet,  

 30 
Joris Driepinter 
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Bijlage OA  
  

Titel:  Schenksluiting en verpakking voorzien van een dergelijke 

schenksluiting  

  5 
De uitvinding heeft betrekking op een schenksluiting voor gebruik 

op een verpakking voor vloeistoffen welke een opening heeft waarop een 

verwijderbare afsluiting is voorzien, waarbij de schenksluiting een 
framedeel heeft dat bevestigbaar is op de verpakking en een hersluitbaar 

deksel heeft dat scharnierend met het framedeel is verbonden, waarbij het 10 

framedeel is voorzien van een opening, die in op de verpakking bevestigde 

toestand tegenover de afsluiting ligt.  

  
Een dergelijke schenksluiting is bekend uit de praktijk. Deze 

bekende schenksluiting wordt door middel van een lijmverbinding op een 15 
verpakking voor vloeistoffen bevestigd. De verpakking heeft op de plaats 

van bevestiging een opening en daaroverheen is een aluminium afsluiting 

voorzien. De aluminium afsluiting heeft een los uiteinde dat, nadat het 

deksel van de schenksluiting is geopend, aangrijpbaar is door een gebruiker 

voor het openscheuren van de afsluiting. De aluminium afsluiting kan op 20 
deze wijze door een gebruiker van de verpakking uit de schenksluiting 

worden verwijderd, zodat de vloeistof kan worden uitgeschonken. Nadat het 

uitschenken is beëindigd en de verpakking nog vloeistof bevat, kan het 

deksel op het framedeel worden geklikt waardoor een spatwaterdichte 

afsluiting van de verpakking wordt verkregen.  25 

  
Een nadeel van een dergelijke schenksluiting is dat wanneer de 

verpakking relatief klein is, de schenksluiting en het losse einde van de 

aluminium afsluiting in verhouding ook klein zijn. Voor een gebruiker is het 

lastig om dit kleine losse einde van de aluminium afsluiting goed vast te 30 

pakken. Tevens heeft een los einde van een aluminium strip een beperkte
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 dikte en een glad oppervlak waardoor twee vingers daarop moeilijk 

grip krijgen. Dit heeft tot gevolg dat het verwijderen van de aluminium 

afsluiting daardoor extra wordt bemoeilijkt.   

  
Het doel van de uitvinding is derhalve het verschaffen van een 5 

schenksluiting voor verpakkingen van vloeistoffen, waarbij de afsluiting 

gemakkelijk kan worden verwijderd, ongeacht het formaat van de 

verpakking, en waarbij de schenksluiting tegelijkertijd eenvoudig kan 

worden vervaardigd.  

  10 
De uitvinding verschaft hiertoe een schenksluiting van het in de 

aanhef genoemde type, gekenmerkt doordat de schenksluiting een lip omvat 

die in de bevestigde toestand met de afsluiting is verbonden, waarbij de lip 

en de afsluiting verwijderbaar zijn bij initieel openen van de verpakking.   

  15 
De lip biedt de gebruiker, wanneer deze de verpakking voor het 

eerst opent, voldoende houvast, zowel qua grootte als qua grip, om de lip 

met afsluiting van de schenksluiting en de verpakking te verwijderen. Door 
aan de lip te trekken komt deze los van de schenksluiting en trekt de 

afsluiting van de opening van de verpakking mee, waardoor de vloeistof uit 20 

de verpakking kan worden geschonken. De schenksluiting heeft voorts een 

zodanige constructie dat na het uitschenken van de vloeistof het deksel op 

het framedeel kan worden geklapt en vastgeklikt waardoor een 

spatwaterdichte afdichting van de verpakking wordt verkregen.  

  25 

Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding omvat de lip een 

eerste deel, dat zich in bevestigde toestand in hoofdzaak evenwijdig aan de 

afsluiting uitstrekt, waarbij de lip een aangrijpdeel vormend tweede deel 

omvat dat scharnierbaar met het eerste deel is verbonden. Het is bijzonder 

gunstig dat de lip twee delen omvat. Het eerste deel kan optimaal ten 30 

opzichte van de afsluiting worden gepositioneerd teneinde een snelle
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verbinding te kunnen maken tussen de lip en deze afsluiting. Het 

aangrijpdeel van de lip kan optimaal worden gepositioneerd, dat wil zeggen 

dat zich genoeg vrije ruimte rondom het aangrijpdeel bevindt, om het 

vastpakken van het aangrijpdeel van de lip voor de gebruiker zo eenvoudig 

mogelijk te maken.   5 

  

Doordat volgens een nadere uitwerking van de uitvinding de lip 

aan het framedeel is verbonden door middel van een afbreekbare 

verbinding, kan de lip met een minimum aan kracht van de schenksluiting 

worden gescheiden. De afbreekbare verbinding kan bijvoorbeeld twee 10 

breekbare tegenoverliggende verbindingspunten omvatten die aan 
weerszijden van het eerste deel van de lip tussen de lip en het framedeel 

zijn voorzien. Het is gunstig wanneer de verbindingspunten loodrecht ten 

opzichte van een afbreekrichting zijn gepositioneerd. Tijdens het afbreken 

van de lip wordt er op de verbindingspunten een torsiekracht uitgeoefend 15 

waardoor het breken makkelijk verloopt.  

  
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding is de 

schenksluiting bevestigbaar op de verpakking met behulp van een 

lijmverbinding die het framedeel met de verpakking verbindt en het eerste 20 

deel van de lip met de afsluiting verbindt. De constructie van de 

schenksluiting bewerkstelligt dat de schenksluiting in één handeling op de 

verpakking kan worden bevestigd. Wanneer de schenksluiting wordt 
voorzien van lijm zullen het framedeel en het eerste deel van de lip worden 

voorzien van lijm aan de zijde die tegenover de verpakking is gelegen. Bij 25 

het aandrukken van de schenksluiting op de verpakking wordt een eerste 

verbinding gevormd tussen het materiaal van de verpakking en het 

framedeel van de schenksluiting. Tevens wordt een tweede verbinding 
gevormd tussen het eerste deel van de lip en de afsluiting. Doordat de 

schenksluiting als één geheel in één handeling op de verpakking wordt 30 

gelijmd is dit gunstig voor de vervaardigingtijd van de verpakking. 
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 Volgens een bijzonder gunstige nadere uitwerking van de 

uitvinding is het aangrijpdeel aan de van het eerste deel van de lip 

afliggende zijde voorzien van een eerste aangrijporgaan en is het deksel 

voorzien van een tweede aangrijporgaan, waarbij de aangrijporganen op 
elkaar aangrijpen in de gesloten toestand van de schenksluiting. Het eerste 5 

aangrijporgaan kan een gleuf zijn, waarbij het tweede aangrijporgaan een 

pen kan zijn die zich uitstrekt richting het aangrijpdeel. Het is tevens 

bijzonder gunstig wanneer deze pen aan een van het deksel afgelegen einde 

is gestuikt, althans enigszins is verdikt. Wanneer het deksel op het 
framedeel is gedrukt voordat de verpakking met vloeistof voor een eerste 10 

maal is geopend, is de pen van het deksel in de gleuf van het aangrijpdeel 

gedrukt. Bij het openen van het deksel neemt de pen het aangrijpdeel mee 

omhoog. Het aangrijpdeel wordt derhalve op een bijzonder eenvoudige wijze 

grijpklaar gezet voor de gebruiker. De gebruiker hoeft geen moeite te doen 

om het aangrijpdeel goed te kunnen beetpakken. Een verder voordeel ten 15 
opzichte van de schenksluitingen die uit de praktijk bekend zijn, is dat het 

omhoogkomen van de lip niet afhankelijk is van de materiaalspanning van 

de aluminium strip of van materiaalspanning in de lip. De 

materiaalspanning verdwijnt immers in de loop van de tijd, wat 

bewerkstelligt dat een los uiteinde van een afsluiting of een vrij uiteinde 20 

van een lip van een relatief oude verpakking niet meer goed omhoogkomt.  

  
Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding heeft het 

aangrijpdeel van de lip op tenminste één hoofdvlak een reliëfstructuur. Een 

reliëfstructuur verbetert de grip van het aangrijpdeel. Bijvoorbeeld wanneer 25 

de gebruiker natte of vette vingers heeft kan dit bijzonder voordelig zijn.  

 

Tevens heeft de uitvinding betrekking op een verpakking voor 

vloeistoffen voorzien van bovengenoemde schenksluiting. Een dergelijke 
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verpakking biedt gelijke voordelen als de beschreven voordelen van 

genoemde schenksluiting.  

  
Nadere uitwerkingen van de uitvinding zijn beschreven in de 

volgconclusies en zullen hierna, onder verwijzing naar de tekeningen, verder 5 

worden verduidelijkt, waarbij:  

  
Fig. 1 een perspectief aanzicht toont van de schenksluiting; fig. 2 

een tweede perspectief aanzicht toont van de schenksluiting; fig. 3 een 

perspectief doorsnede aanzicht van de schenksluiting toont; fig. 4 een 10 

perspectief aanzicht van de gesloten schenksluiting toont; fig. 5 een 
perspectief aanzicht van een verpakking met schenksluiting toont; fig. 6 een 

volgend perspectief aanzicht van een verpakking met schenksluiting toont; 

en fig. 7 een derde perspectief aanzicht van een verpakking met  

schenksluiting toont.  15 
  

In de figuren verwijzen gelijke referentienummers naar gelijke 

onderdelen.  

  
Fig. 1 toont een perspectief aanzicht van de schenksluiting 1 voor 20 

gebruik op een verpakking voor vloeistoffen. De schenksluiting 1 wordt 

vervaardigd door middel van spuitgieten waarbij de schenksluiting 1 in één 

deel wordt gegoten. Dit is bijzonder gunstig omdat slechts één spuitgietmal 

benodigd is en er geen andere onderdelen op de schenksluiting 1 hoeven te 
worden gemonteerd. De schenksluiting 1 is bij voorkeur vervaardigd uit een 25 

kunststof.  
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De schenksluiting 1 omvat een framedeel 2 en een hersluitbaar 

deksel 3, welke door middel van een filmscharnier 4 met elkaar zijn 

verbonden. Het framedeel 2 is voorzien van een opening O. In de opening O 

is een lip 5 voorzien die twee delen heeft. Een eerste deel 5a van de lip 5 is 
door middel van een afbreekbare verbinding 6 verbonden aan het framedeel 5 

2. Het tweede deel, het aangrijpdeel 5b, is scharnierbaar verbonden met het 

eerste deel 5a van de lip 5. De afbreekbare verbinding 6 kan twee breekbare 

tegenoverliggende verbindingspunten 6 omvatten die aan weerszijden van 

het eerste deel 5a van de lip 5 tussen de lip 5 en het framedeel 2 zijn 
voorzien. De verbindingspunten 6 zijn loodrecht ten opzichte van een 10 

afbreekrichting A gepositioneerd. Tijdens het afbreken van de lip 5 wordt er 

op de verbindingspunten 6 een torsiekracht uitgeoefend waardoor het 

breken makkelijk verloopt.   

  
Verder is het deksel 3 van de schenksluiting 1 aan een naar de 15 

opening O gekeerde zijde van het deksel 3 voorzien van een pen 8. Het 
aangrijpdeel 5b is aan een van het eerste deel 5a van de lip 5 afgekeerd vrij 

uiteinde voorzien van een gleuf 7. Zoals goed is te zien in figuur 2 kan de 

pen 8 in de gleuf 7 aangrijpen wanneer het deksel 3 op het framedeel 2 

wordt geplaatst. In figuur 3 wordt een dwarsdoorsnede van een perspectief 20 

aanzicht van de schenksluiting 1 getoond, waarin goed is te zien dat de pen 
8 in de gleuf 7 aangrijpt. Doordat de pen 8 aan het van het deksel 3 

afliggende einde is gestuikt, althans een iets grotere diameter heeft, zodat 

zich aan dat vrije uiteinde een verdikking bevindt, zal wanneer het deksel 3 

wordt geopend het aangrijpdeel 5b mee omhoog worden genomen door het 25 

deksel 3.  

  
Figuur 2 toont verder dat het aangrijpdeel 5b van de lip 5 op 

tenminste één hoofdvlak H een reliëfstructuur R heeft. Deze reliëfstructuur 

R voorkomt dat de vingers van een gebruiker van het aangrijpdeel 5b 30 

afglijden wanneer de gebruiker kracht zet om de lip 5 te verwijderen. 
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Voorts is het framedeel 2 aan een van het filmscharnier 4 

afliggende zijde voorzien van een schenktuit 9. Deze schenktuit 9 

bewerkstelligt dat bij het uitschenken van een vloeistof uit de verpakking 11  

geen vloeistof op ongewenste plaatsen terechtkomt of langs de 

verpakking 11 druppelt. De schenktuit 9 heeft tevens een sluitfunctie. In 5 
het deksel 3 zijn nokken 10 voorzien, die na het sluiten van het deksel 3 

onder een rand van de schenktuit 9 grijpen. Hierdoor wordt een 

spatwaterdichte afsluiting van de verpakking 11 verkregen.   

  
Nabij de schenktuit 9 zijn aan een binnenste omtreksrand van de 10 

opening O in het framedeel 2 scheurmiddelen 13 voorzien. De 

scheurmiddelen zijn uitgevoerd als tanden 13 die er voor zorgen dat er 
minder foliemateriaal achterblijft dan bij de bekende schenksluitingen 

terwijl tegelijkertijd de afscheurkracht in vergelijking met de bekende 

schenksluitingen is gereduceerd. Wanneer een gebruiker de lip 5 lostrekt 15 

van het framedeel 2 en richting de afscheurrichting A beweegt, wordt 

tegelijkertijd de afsluiting 12 van de opening 15 in de verpakking 11 
verwijderd. Wanneer de afsluiting 12 geheel van de opening 15 los is, zorgen 

de scheurmiddelen 13 ervoor dat de gebruiker de afsluiting 12 (zie fig. 6) op 

eenvoudige wijze helemaal los kan scheuren van de verpakking. De lip 5 en 20 

afsluiting 12 zijn voor het verdere gebruik van de verpakking 11 met de 

vloeistof niet meer benodigd. Bij voorkeur is de afsluiting 12 van een 

laminaat van een aluminiumfolie en een kunststoffolie.  

  

Figuur 4 toont een schenksluiting 1 in gesloten toestand. Dit kan 25 

zijn voordat de verpakking 11 initieel is geopend, maar ook tussen twee 

periodes van uitschenken in. Het deksel 3 zit stevig vastgeklikt op het 

framedeel 2. 
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Figuur 5 toont een perspectieftekening van een verpakking 11 met 

daarin een vloeistof waarop een schenksluiting 1 volgens de uitvinding is 

bevestigd. Dit kan bijvoorbeeld een pak koffiemelk zijn. Dit is een relatief 

kleine verpakking, met bijvoorbeeld een inhoud van 200 ml. Bij een 
dergelijk pak wordt de schenksluiting 1 vaak geopend en gesloten omdat 5 

voornamelijk kleine beetjes koffiemelk uit de verpakking worden 

geschonken.   

  
De schenksluiting 1 kan met behulp van een lijmverbinding 14 (zie 

ook figuren 3 en 6) op de verpakking 11, die bijvoorbeeld van een 10 
gelamineerd karton is, worden bevestigd. Het eerste deel 5a van de lip 5 is 

op de afsluiting 12 gelijmd en het framedeel 2 op het karton van de 

verpakking 11.   

  
Verwijzend naar figuur 6, kan de wijze van het initieel openen van 15 

de verpakking duidelijk worden begrepen. Een gebruiker wil een vloeistof 

uit de verpakking 11 schenken. De verpakking 11 bevindt zich nog in 
gesloten toestand. De gebruiker opent het deksel 3 door deze los te trekken 

van het framedeel 2, waardoor de nokken 10 onder de rand van de 

schenktuit 9 vandaan schieten. Bij het verder openen van het deksel 3 20 

wordt het aangrijpdeel 5b van de lip 5 door het pen-gleuf mechanisme mee 

omhoog genomen. Als het deksel 3 geheel is geopend, is het aangrijpdeel 5b 
omhoog gericht en bevindt deze zich vrij van andere onderdelen. De 

gebruiker kan dit aangrijpdeel 5b vastpakken en richting de 

afscheurrichting A trekken. Het eerste deel 5a van de lip 5 zal van het 25 

framedeel 2 loskomen doordat de verbindingspunten 6 doorbreken. Het 

eerste lipdeel 5a neemt de afsluiting 12 mee, zodat de opening 15 in de 

verpakking 11 vrijkomt. Als het lipdeel 5a geheel richting de schenktuit 9 is 
getrokken zorgen de scheurmiddelen 13 ervoor dat de afsluiting 12 met 

geringe kracht losgescheurd kan worden en het geheel kan worden 30 
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verwijderd van de verpakking 11, terwijl niet of nauwelijks foliemateriaal 

van de afsluiting 12 in de opening achterblijft.  

 

Tenslotte toont figuur 7 de verpakking met de schenksluiting 1 

volgens de uitvinding in geopende toestand, gereed voor gebruik.  5 

  

Het is duidelijk dat de uitvinding niet is beperkt tot het beschreven 

uitvoeringsvoorbeeld maar dat diverse wijzigingen binnen het raam van de 

uitvinding, zoals gedefinieerd door de conclusies mogelijk zijn.   

  10 
De twee aangrijporganen van de schenksluiting kunnen ook een 

ander mechanisme vormen dan het beschreven pen-gleuf mechanisme. Het 

is duidelijk dat een ander mechanisme dezelfde werking kan 

bewerkstelligen. Ook is het vanzelfsprekend dat kan worden gevarieerd in 
afmetingen van de schenksluiting. De schenksluiting kan worden gebruikt 15 

op verschillende soorten verpakkingen met verschillende afmetingen en 

inhoud.
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CONCLUSIES  

1. Schenksluiting voor gebruik op een verpakking voor vloeistoffen 

welke een opening heeft waarop een verwijderbare afsluiting is voorzien, 
waarbij de schenksluiting een framedeel heeft dat bevestigbaar is op de 

verpakking en een hersluitbaar deksel heeft dat scharnierend met het 5 

framedeel is verbonden, waarbij het framedeel is voorzien van een opening, 

die in op de verpakking bevestigde toestand tegenover de afsluiting ligt, met 

het kenmerk, dat de schenksluiting een lip omvat die in de bevestigde 

toestand met de afsluiting is verbonden, waarbij de lip en de afsluiting 

verwijderbaar zijn bij initieel openen van de verpakking.  10 

  

2. Schenksluiting volgens conclusie 1, waarbij de lip een eerste deel 

omvat dat zich in bevestigde toestand in hoofdzaak evenwijdig aan de 

afsluiting uitstrekt, waarbij de lip een aangrijpdeel vormend tweede deel 

omvat dat scharnierbaar met het eerste deel is verbonden.  15 

  
3. Schenksluiting volgens conclusie 1 of 2, waarbij het eerste deel van de 

lip in de opening in het framedeel is voorzien.  

  
4. Schenksluiting volgens conclusie 3, waarbij de lip aan het framedeel 20 

is verbonden door middel van een afbreekbare verbinding.  

  
5. Schenksluiting volgens conclusie 4, waarbij de afbreekbare 

verbinding twee breekbare tegenoverliggende verbindingspunten omvat die 
aan weerszijden van het eerste deel van de lip tussen de lip en het 25 

framedeel zijn voorzien.  

  
6. Schenksluiting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de 

schenksluiting bevestigbaar is op de verpakking met behulp van een
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 lijmverbinding, die het framedeel met de verpakking verbindt en het eerste 

deel van de lip met de afsluiting verbindt.  

  
7. Schenksluiting volgens ten minste conclusie 2, waarbij het 

aangrijpdeel aan de van het eerste deel van de lip afliggende zijde is 5 
voorzien van een eerste aangrijporgaan en het deksel is voorzien van een 

tweede aangrijporgaan, waarbij de aangrijporganen op elkaar aangrijpen in 

de gesloten toestand van de schenksluiting.   

  
8. Schenksluiting volgens tenminste conclusie 7, waarbij het eerste 10 

aangrijporgaan een gleuf is en het tweede aangrijporgaan een pen is die zich 

uitstrekt richting het aangrijpdeel.   

  
9. Schenksluiting volgens tenminste conclusie 8, waarbij de pen aan een 

van het deksel afgelegen einde is gestuikt.  15 

  
10. Schenksluiting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het 

aangrijpdeel van de lip op tenminste één hoofdvlak een reliëfstructuur 

heeft.  

  20 
11. Schenksluiting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de 

schenksluiting is vervaardigd door middel van spuitgieten.  

  
12. Schenksluiting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het 

deksel door middel van een filmscharnier aan het framedeel is verbonden.  25 

  

13. Schenksluiting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij aan 
een van het scharnier afgelegen zijde van het framedeel een schenktuit is 
voorzien.  

  30 
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14. Schenksluiting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij 

nabij de schenktuit aan een binnenste omtreksrand van de opening in 

het framedeel scheurmiddelen zijn voorzien.  

   
15.  Schenksluiting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de 5 

afsluiting een laminaat van aluminiumfolie en een kunststoffolie is.  

  
16.  Verpakking voor vloeibare voedingsmiddelen, voorzien van een 

schenksluiting volgens één der conclusies 1-15.  
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FIG. 6 
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FIG. 7 
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D1  LOCK FOR A FLAT AND LOW POURER WITH A REMOVABLE ELEMENT IN THE 
FORM OF A LAMINATE OF FILM FOR A COMPOSITE PACKAGE FOR CONTAINER  

OPENINGS CLOSED BY NONPERMEABLE FILM  
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D2 AN OPENING ARRANGEMENT FOR A PACKING CONTAINER.  
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