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Betreft : Inbreuk auteursrecht Getty Images International

Geachte heer/mevrouw,

Tot ons wendde zich Getty Images International ("Getty Images") in Dublin, Ierland. Getty
Images beheert van 350.000 fotografen de wereldwijde exclusieve licentierechten van ruim
80 miljoen foto's met als doel het beeldmateriaal onder licentie te verkopen.

Op uw website http://vogweb.nl is beeldmateriaal gepubliceerd waarvan de rechten door
Getty Images worden vertegenwoordigd. Op www.gettyimages.nl kunt u in het zoekvenster
het desbetreffende beeldmateriaal vinden onder: eb6353-002.

Voor zover bekend, heeft u of de websitebeheerder voor dit beeldmateriaal geen licentie
verkregen. Hierdoor maakt u (mogelijk) inbreuk op het auteursrecht dat hier op rust. Een
dergelijke inbreuk is op grond van de Berner Conventie en de Auteurswet onrechtmatig en
strafbaar. De eigenaar van de site is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van
beeldmateriaal-licenties.

Namens Getty Images willen wij vaststellen of u een rechtsgeldige licentie heeft ten aanzien
van het gebruik. Indien u over een rechtsgeldige licentie beschikt, ter zake van het gebruik
van het beeldmateriaal, dient u ons binnen l0 dagen na dagtekening van deze brief het Getty
Images-aankoopbewijs, factuurnummer en overige licentie-informatie toe te zenden via
copyright@mrbadvocaten.nl.

Mocht u geen licentie hebben, dan is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht en bent u
op grond van de wet verplicht de door de inbreuk op het auteursrecht geleden schade te
vergoeden. Getty Images is ter zake bereid onderstaande minnelijke regeling met u te
treffen.
Ten eerste dient u het beeldmateriaal van uw server te verwijderen. Indien de onderstaande
URL het beeldmateriaal nog laat zien, staat het beeldmateriaal nog online.

https://vogweb.files.wordpress.com /20l5l09lglasvezel_02.jpg?w:160 &h:199&crop:l

Ten tweede dient u de licentievergoeding te betalen. Ondanks dat u het beeldmateriaal
langer dan 3 maanden heeft gebruikt, wenst Getty Images de door u te betalen
schadevergoeding coulancehalve te beperken tot 3 maanden. Een licentie voor 3 maanden
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bedroeg ten tijde van de inbreuk voor het bewuste beeldmateriaal € 262,-. Bij het begroten
van de schade zal de rechter naar verwachting de licentiewaarde over de gehele periode als
uitgangspunt nemen en verhogen met een opslagpercentage, onderzoeks- en incassokosten.
Getty Images maakt in het kader van de minnelijke regeling aanspraak op een
schadevergoeding ter hoogte van € 262,- alsmede op de betaling van de door haar gemaakte
buitengerechtelijke kosten (onderzoeks- en incassokosten), die in uw geval e 250,-
bedragen. Op www.gettyimages.nl kunt u gebruik maken van de online calculator behorende
bij het beeldmateriaal om de licentiebedragen te verifiëren.

Om rechtsmaatregelen te voorkomen, dient u binnen l0 dagen na dagtekening van deze brief
te hebben betaald. Tussentijds beantwoorden wij uw vragen gÍaag.

U dient het totaalbedrag van € 512,- over te maken op onze derdenrekening met
nummer NL214BN40570747600 t.n.v. Stichting Derdengelden MillerReyBrighton
Advocaten met in de omschrijving alleen de cijfers van ulv dossiernummer:383749246

Mocht u niet tijdig en/of volledig aan voormelde sommatie voldoen, dan zullen wij cliënte
adviseren rechtsmaatregelen te treffen. Getty Images behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om in een procedure meer en/of andere vorderingen - zoals het vorderen van een hoger
bedrag aan schadevergoeding - in te stellen. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat in
een procedure aanspraak gemaakt zal worden op betaling van de door Getty Images
daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, welke alsdan hoger zullen liggen dan de
in het kader van een minnelijke regeling te betalen kosten.

Tot slot wijzen wij u er nog op, dat u door betaling geen rechten ten aanzien van de
genoemde afbeelding verkrijgt. U dient de afbeelding altijd te verwijderen indien u geen
licentie heeft.

Mocht u vragen hebben dan kunt u op onze website (www.mrbadvocaten.nl/vragen)
kijken of contact opnemen met één van onze medewerkers auteursrecht via 010-2108731.

Onder van alle rechten en weren.

C.N. Reijns

Team Auteursrecht
Mil lerReyBrighton Advocaten

Bij lagen: 1

roet,

Mulders

MillerReyBrighton Advocaten - \Vestplein 1l - 3016 BM Rotterdam - T: 010-2108731
copyright@mrbadvocaten.nl - www. mrbadvocaten.nl - KvK 55809529

Tddonisch beschikbaar op dinndag wocnsíle8 en dondcrrdagrau l0:fi) tot 12:00 en 1400 bt l7:fi)
Lid lan de Nederlandse Orde van Adr,'ocaten - www.advocatenorde.nl

il)2 lii



Case # 383749246 Proof Data

Company Name:
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Contact Details:

VOG

http : /lwww.vogwe b. n l/

City: Raamsdonksveer
Zip: 4940 AJ
Country: Netherlands

E-Mail : info@vogweb.nl
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