Naam fotograaf
Adres
Postcode woonplaats
Naam inbreukpleger
Plaats, datum
Betreft: Aansprakelijkheidstelling inbreuk auteursrecht
VERWIJDER DEZE TEKST
De inhoud van deze brief werd samengesteld uit diverse voorbeeldbrieven van DuPho en NVJ. Je dient hem te
personaliseren aan je eigen situatie. De blauwe tekst dient allemaal vervangen te worden.
Aan het gebruik van deze brief kunnen geen rechten worden ontleend.
VERWIJDER DEZE TEKST

Geachte heer/mevrouw ,
Op datum heb ik een door mij gemaakte foto van omschrijving, geconstateerd op
http://www.naamwebsite.nl. U staat als houder van deze site geregistreerd.
Ik heb deze foto gemaakt en ben dus auteursrechthebbende van deze foto. Dit betekent dat
niemand deze foto mag publiceren en/of verveelvoudigen zonder mijn voorafgaande
toestemming. Voornoemde foto is openbaar gemaakt op uw site/in uw publicatie, geplaatst bij
het artikel naam / onder het kopje naam. De betreffende screenprints/foto’s van uw publicatie
heb ik bijgevoegd. Voor deze openbaarmaking heb ik geen toestemming verleend.
U dient mijn foto per direct van uw website te verwijderen en deze niet meer zonder mijn
toestemming voor welk doeleinde dan ook te gebruiken.
Door voornoemd handelen heeft u inbreuk gepleegd op mijn auteursrecht. Ik heb daardoor
schade geleden. Met o.a. het verlenen van publicatierecht op door mij gemaakte foto’s voorzie
ik in mijn levensonderhoud. Ik loop nu inkomsten mis die voort hadden moeten komen uit uw
gebruik van mijn beelden. Door uw publicatie van mijn foto’s daalt ook de marktwaarde van
mijn beelden. Hoe bekender de foto, hoe kleiner namelijk de nieuwswaarde, en dus hoe
kleiner de kans dat ik de foto voor (her)publicatie aan een opdrachtgever kwijt kan.
De schade die ik lijd ten gevolge van de schending van mijn auteursrechten bedraagt eenmaal
de licentievergoeding die ik ben misgelopen, verhoogd met 200% vanwege de vermindering
van exploitatiemogelijkheden.
De auteurswet verplicht u ook tot het vermelden van mijn naam bij mijn foto. Dit heeft u
verzuimd. Ook hierdoor heb ik schade geleden. Als fotograaf heb ik belang bij vermelding
van mijn naam. Dit kan leiden tot nieuwe opdrachten. Die potentiele inkomsten loop ik door
uw publicatie dus mis. Doordat u heeft nagelaten mijn naam bij de foto te vermelden, wordt
de schadevergoeding verhoogd met 50% van de licentievergoeding.
Het verwijderen van mijn foto uit uw publicatie/van uw site repareert de gepleegde
auteursrechtschending echter niet en ontslaat u dan ook niet van de verplichting tot betaling
van de schadevergoeding.
Om een tijdrovende en kostbare gerechtelijke procedure te voorkomen stel ik bij wijze van

schikking een schadevergoeding van € bedrag voor. Indien dit bedrag binnen 14 dagen na
dagtekening van deze brief is bijgeschreven op bank/girorekening nummer ten name van
naam te naam, onder vermelding van kenmerk, zal ik geen verdere juridische stappen
ondernemen.
Hierbij wil ik benadrukken dat betaling van de schadevergoeding niet betekent dat u de foto
op uw site mag terugplaatsen / laten staan. Indien u (voortzetting van de) publicatie van de
foto wenst, dient u mij dit zo spoedig mogelijk per e-mail via e-mailadres te laten weten,
zodat ik uw verzoek kan bevestigen, toestemming voor gebruik van de foto kan verlenen en u
een factuur kan toezenden.
Mocht het bedrag van voornoemde schadevergoeding niet geheel of volledig zijn ontvangen
binnen de aangegeven termijn, en/of de foto niet van uw site zijn verwijderd, dan zie ik mij
genoodzaakt mij te wenden tot naam advocaat/naam kantoor. Zij zullen dan mijn verdere
belangen behartigen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor uw rekening.
Met behoud van alle rechten, hoogachtend,
Naam fotograaf
Bijlage: screenshots

