MELDING VAN EEN INBREUK
Datum:

Ter attentie van: Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal
E-mailadres: infringementreport@paypal.com
Beste PayPal:

Ik, ondergetekende, verklaar het volgende OP STRAFFE VAN MEINEED:


Ik ben de eigenaar, of een vertegenwoordiger die gemachtigd is om namens de eigenaar op te
treden, van bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (‘Eigenaar van de intellectueleeigendomsrechten’);



Ik ben te goeder trouw van mening dat de website of webpagina op de volgende URL('s) of waarvan
hierbij een screenshot is toegevoegd (de ‘Webpagina’) goederen en/of services verkoopt, te koop
aanbiedt, beschikbaar stelt of op een andere manier inhoud of materialen bevat die inbreuk maken op de
intellectuele-eigendomsrechten van de eigenaar van de Eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten.

URL:

URL:


De intellectuele-eigendomsrechten die door de Webpagina zijn geschonden (bijv. ‘auteursrecht
van XYZ’, ‘handelsmerk van ABC’, registratienummer 123456, geregistreerd op 1-1-04, enz.) zijn
de volgende:



De Webpagina maakt op de volgende manier(en) inbreuk op de rechten van de Eigenaar van de
intellectuele-eigendomsrechten:



Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik door de Webpagina op de hierboven beschreven
manier niet door de Eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten of de wet is geautoriseerd.



Als de hierboven beschreven activiteiten het gebruik van PayPal-Services voor het verrichten van
betalingen voor inbreukmakende goederen of services omvatten, ben ik te goeder trouw van
mening dat daadwerkelijk betaalservices van PayPal worden gebruikt om betalingen te verrichten
voor inbreukmakende goederen of services op de Webpagina. Geef een korte toelichting waarom
u dit te goeder trouw gelooft (omdat de aanwezigheid van een knop op een site niet betekent dat
PayPal daadwerkelijk betaalservices verstrekt):



Ik begrijp dat deze Melding kan leiden tot de tijdelijke of permanente beperking van de
PayPal-rekening en/of de PayPal-services die aan de Webpagina zijn gekoppeld. Beperking
van de PayPal-rekening heeft ernstige gevolgen, waaronder het onvermogen van de
rekeninghouder om PayPal-services te gebruiken in verband met een bedrijf of transactie,
niet alleen de services die zijn gekoppeld aan de geïdentificeerde Webpagina.



Ik begrijp dat PayPal een kopie van deze Melding aan de betreffende houder van de
PayPal-rekening kan verstrekken.



Ik ga ermee akkoord dat ik PayPal zal vrijwaren tegen alle vorderingen, verliezen,
aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die PayPal kan
oplopen in verband met de beperking van de rekening of het verwijderen van inbreukmakende
inhoud die in deze kennisgeving is geïdentificeerd.



De informatie in deze verklaring is waar en nauwkeurig.

Controleer dienovereenkomstig alle rekeningen of services van PayPal die mogelijk gekoppeld zijn aan
de Webpagina.
Naar waarheid verklaard,

Ondertekening

Er kan contact met mij worden opgenomen via (*vereist)
Naam van de Eigenaar van de
intellectuele-eigendomsrechten*:
Naam en functie*:
Bedrijf:
Adres*:
Plaats en postcode*:
E-mailadres:
Telefoon*:
Fax:

