
 

 

[NAAM AUTEUR of Rechthebbende] 
[Straat] [huisnummer] 
[Postcode] [Plaats] 
[Land] 
Tel. Nr.: [+00 (0)1 123 456] 
E-mail: [info@auteur.be] 
Indien van toepassing [KBO: 123 456] 

[Plaats, datum] 

 
 
 
 
Ingebrekestelling 
Aangetekend  
en per maak uw keuze [mail, fax, gewone 
brief, deurwaardersexploot, …] 

 
[Naam inbreukmaker] 
Indien van toepassing [tav. bevoegde 
persoon)] 
[Straat] [huisnummer] 
[Postcode] [Plaats] 
[Land] 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Betreft:  Ingebrekestelling tot staken van inbreuken op auteursrechtelijk beschermde 
werken 
 
Indien u referentiemogelijkheid wil invoegen 
[O. Ref.: 123/aze] 
[U. Ref.: 456/poi] 

 

Maak uw keuze [Wij hebben/Ik heb] op [datum waarop u inbreuk vaststelde] vastgesteld 
dat u het hierna uitvoerig omschreven auteursrechtelijk beschermd werk op een door 
Maak uw keuze [ons/mij] niet toegelaten wijze gebruikt.  Het betreft het volgende werk: 
 
“[omschrijving werk]” 
 
Kopie van het desbetreffende werk vindt u in bijlage. voeg volgende toe indien kopie niet 
exacte grootte als origineel heeft  [De gevoegde kopie is slechts op schaal weergegeven en 
komt niet overeen met de exacte afmetingen van het auteursrechtelijk beschermd werk] 
 
De inbreuk werd door Maak uw keuze [ons/mij] op volgende plaats vastgesteld: [plaats 
waar u de inbreuk vaststelde bv. FB, magazine, website, …] 
 
en is als volgt: [omschrijf hoe het werk gebruikt is bv. in een tekst over …, bij het artikel 
over …,op uw website met URL …, …]. 
 
Dit gebruik valt niet onder de wettelijke uitzonderingen voor het gebruik van een 
auteursrechtelijke beschermd werk zonder dat hiervoor voorafgaande toestemming van 
de rechthebbende is vereist. 
 



 

 

Maak uw keuze [Wij verzoeken/Ik verzoek] u hierbij elk verder gebruik, in om het even 
welke vorm, van het hiervoor omschreven 'werk' binnen een termijn van [termijn] dagen 
te staken. 
 
indien u schadevergoeding wil eisen [Tevens bent u Maak uw keuze [ons/mij] een 
schadevergoeding van [bedrag] EUR verschuldigd voor het onrechtmatig gebruik van het 
werk.  Deze schadevergoeding zal u uiterlijk op [datum] op Maak uw keuze [onze/mijn] 
rekening met IBAN [ibannummer] op naam van [naam waarop rekening staat] doen 
toekomen.] 
 
Mocht u van oordeel zijn dat u geen auteursrechtelijke inbreuk maakte of heeft u vragen 
of bedenkingen dan Maak uw keuze [vernemen wij/verneem ik] het graag. 
 

 

Maak uw keuze of vul aan met eigen tekst [Met vriendelijke groet, Hoogachtend, 
…] 
 
[Naam auteur of naam ondertekenaar] 
 
 Indien ondertekening namens een rechtspersoon [Namens [naam rechtspersoon], in 
hoedanigheid van [hoedanigheid bv zaakvoerder, bestuurder, …]] 

 


