
 
 
Marktplaats B.V.  
2dehands.be / 2ememain.be  
T.a.v.: 2dehands.be Melding van Inbreuk Programma 
E-mail adres: vero@2dehands.be 

 

 

Formulier Melding van Inbreuk 

 

Eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten:  

________________________________________________________ 

Adres van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten: 

______________________________________________________ 

Stad, Land en Postcode:  

___________________________________________________________________ 

E-mail adres (voor communicatie met 2dehands): 

__________________________________________ 

E-mailadres (voor communicatie met verkopers): 

___________________________________________ 

Telefoonnummer: 

___________________________________________________________________________ 

Website: 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Vermeld elke inbreukmakende advertentie met “EEN” van de reden van de melding die wij hieronder 

noemen: 

 

Reden van melding: ______________    Werk (en) geschonden: 

_____________________________________ 

Registratie regio’s voor je eigendomsrechten: ______________________________________ 

Advertentienummer(s): ________________________________________________________________ 

 

Reden code: ______________    Werk (en) geschonden: _____________________________________ 

Registratie regio’s voor je eigendomsrechten: ______________________________________ 

Advertentienummer(s): ________________________________________________________________ 

 

Reden code: ______________    Werk (en) geschonden: _____________________________________ 

Registratie regio’s voor je eigendomsrechten: ______________________________________ 

Advertentienummer(s): ________________________________________________________________ 

 

 

 



Ik bevestig hierbij dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is 

toegestaan door de Intellectuele Eigendom eigenaar of de wet. De informatie in deze aankondiging van 

schending van Auteursrechten is accuraat en op straffe van meineed, ik bevoegd ben te handelen namens 

de eigenaar van de merkrechten van een exclusief recht dat vermoedelijk werd geschonden. Ik vrijwaar 

Marktplaats B.V. en al haar filialen voor elke aanspraken van derde met vetrekking tot de verwijdering 

van de advertenties vermeld. 

____________________________________ ________________________ 

Handtekening  Datum 

Reden codes 

Trademark – item inbreuk 

1.1 Item(s) is een namaakproduct dat schendt een handelsmerk (zorg voor merkregistratie 

nummer). 

Trademark – inhoud inbreuk 

2.1 Advertentie (s) bevat onrechtmatig gebruik van het merk (zorg 

handelsmerkregistratienummer). 

Copyright – item inbreuk 

3.1 Software is aangeboden voor Verkoop in schending van een afdwingbare 

licentieovereenkomst (2dehands zal niet rapporten behandelen die melding maken van het 

verbieden van de verkoop van echte ongeopende software). 

3.2 Item(s) is een namaakproduct die inbreuk maakt op het auteursrecht. 

Copyright – listing content inbreuk  

4.1 Advertentie (s) bevat  illegale kopie van auteursrechtelijk beschermde tekst. 

4.2 Advertentie (s) bevat illegale kopie van auteursrechtelijke beschermde foto. 

4.3 Advertentie (s) bevat illegale kopie van auteursrechtelijk beschermde foto’s en tekst. 

Overige inbreuk 

5.1 Item(s) is in strijd met een geldig en afdwingbaar octrooi (zorg voor een kopie van het 

desbetreffende gerechtelijk bevel en het patent registratienummer). 

5.2 Store naam of user ID was inbreuk handelsmerk (zorg voor merkregistratie nummer). 

6.1 Andere – gelieve te specificeren: 

_______________________________________________________ 



**Let op! 2dehands verwerkt niet rapporten om distributie-overeenkomsten, M.A.P. beleids en 

contractuele bezwaren af te dwingen. 


