Verified Rights Owner Program
marktdomein.BV
T.a.v.: Marktdomein.nl VeRO
Faxnummer: + 31 (0)2 51
Datum: ___________________
Beste marktdomein.nl,
Ik, de ondergetekende, verklaar te goeder trouw dat:






Ik de eigenaar ben van bepaalde intellectuele eigendomsrechten of een tussenpersoon
die volledig geautoriseerd is om ten behoeve van de eigenaar te handelen ("IE
eigenaar");
Ik te goeder trouw van oordeel ben dat de zoekertjes hieronder (aangeduid op
Zoekertjesnummer) objecten of materialen bevatten die niet geautoriseerd zijn door de IE
eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en daarom de rechten van de IE eigenaar
schenden;
Ik 2dehands.be en alle aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaar voor iedere
aanspraak van derden in verband met het verwijderen van de betreffende zoekertjes(s);
De informatie in deze melding en verklaring waar en correct is

Eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten:
________________________________________________________________________
Adres van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten:
________________________________________________________________________
U kunt contact met mij opnemen op:
________________________________________________________________________
Naam en functie:
________________________________________________________________________
Bedrijf:
________________________________________________________________________
Adres:
________________________________________________________________________
Land:
________________________________________________________________________
E-mailadres (voor communicatie met marktdomein.nl):
________________________________________________________________________
E-mailadres (voor communicatie met marktdomein.nl)*:
______________________________________________________________________________________
* Gelieve in te vullen als u een ander adres wenst.
Telefoon:
________________________________________________________________________
Fax:

________________________________________________________________________
Naast de ondergetekende hebben de volgende personen toestemming om toekomstige
meldingen van beweerde inbreuken te ondertekenen ten behoeve van de IE eigenaar:
Naam: __________________________ E-mailadres: ____________________________
Naam: __________________________ E-mailadres: ____________________________
Naam: __________________________ E-mailadres: ____________________________
Hoogachtend,
_________________________
(Handtekening)

Bijlage bij de melding van inbreuk
Lijst met inbreuk op rechten makende objecten
Opmerking: Gebruik telkens een toepasselijke reden van de melding als u informatie over een
Zoekertjesnummer opgeeft. Geef een gedetailleerde toelichting op de mogelijke inbreuk wanneer
u ‘Ander’ kiest. Wanneer 2dehands.be een object van de site verwijdert, wordt de betrokken
verkoper op de hoogte gebracht van de specifieke reden waarom de aanbieding is geannuleerd.
2dehands.be is van mening dat het voor alle betrokken partijen een goede zaak is dat deze
informatie wordt verstrekt. U kunt indien nodig meerdere bijlagen afdrukken en meesturen met
een melding van inbreuk.
Kies de meest toepasselijke reden van de melding. Gelieve bij ieder object dat u meldt slechts
één reden op te geven.
Reden van melding met betrekking tot de aanbieding:
Handelsmerk – Object maakt inbreuk op rechten
1.1 Eigenaar van het handelsmerk maakt dit soort product niet
1.2 Object is een illegale replica van een product dat door de eigenaar van het handelsmerk is
gemaakt
1.3 Object is een illegaal geimporteerd merkproduct
Handelsmerk – Inhoud van aanbieding maakt inbreuk op rechten
2.1 Aanbieding bevat illegale vergelijking met de merknaam van de eigenaar van het
handelsmerk
2.2 Aanbieding bevat illegaal gebruik van het logo van de eigenaar van het handelsmerk
Auteursrecht – Object maakt inbreuk op rechten
3.1 Object is een illegale opname van een live optreden
3.2 Object is een illegale kopie van media (software, spelletjes, films, enz)
3.3 Object is een illegaal duplicaat van drukwerk
3.4 Object is een illegale kopie van ander auteursrechtelijk beschermd werk (schilderijen,
beelden, enz)
Auteursrecht — Inhoud van aanbieding maakt inbreuk op rechten
4.1 Aanbieding bevat illegale kopie van auteursrechtelijk beschermde tekst
4.2 Aanbieding bevat illegale kopie van auteursrechtelijk beschermde afbeelding
4.3 Aanbieding bevat illegale kopieën van auteursrechtelijk beschermde afbeelding en tekst
Andere inbreuk
5.1 Object maakt inbreuk op een geldig patent (vereist registratienummer van patent)
5.2 Object maakt inbreuk op een geregistreerd ontwerp (vereist registratienummer van ontwerp)
5.3 Object schendt het publicatierecht van een beroemdheid
5.4 Inhoud van aanbieding schendt het publicatierecht van een beroemdheid
Reden (cijfercode)____________
Reden (cijfercode)____________
Reden (cijfercode)____________
Reden (cijfercode)____________
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marktdomein.nl
marktdomein.nl

Zoekertjesnummer________________
Zoekertjesnummer________________
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