Notice-and-take-down procedure FlickBox
Hoe een notice-and-take-down verzoek kan worden ingediend en door FlickBox zal worden
afgehandeld staat hieronder.
De notice-and-take-down-procedure is bedoeld voor m elders m et een klacht over de inhoud van de
content op de website flickbox.io.

1. Hoe dien ik een notice-and-take-down verzoek in?
-

Verm eld je contactgegevens zodat FlickBox contact met je kan opnemen over je
verzoek. Deze inform atie m oet je voor- en achternaam, e-m ailadres en
telefoonnummer bevatten.

-

Verm eld alle inform atie die volgens jou onrechtmatig is. Het is belangrijk specifie k te
zijn, dus verm eld de naam van de content, de URL van de content en indien m ogelijk
de specifieke tim e slots die volgens jou onrechtmatig zijn. Het kan zo zijn dat het niet
nodig is om content in zijn geheel te verwijderen, m aar het zou bijvoorbeeld ook
voldoende kunnen zijn om een specifiek tim e slot te verwijderden.

-

Een m otivatie waarom je de betreffende content verwijderd wil hebben. Bijvoorbeeld
om dat de content inbreuk m aakt op je auteursrechten, smadelijk of lasterlijk is of
anderszins onrechtmatig is. Indien je verzoek ziet op een schending van je
auteursrechten beschrijf dan zo duidelijk en volledig m ogelijk het auteursrechtelijk
beschermde werk waarover het gaat.

-

Voeg waar m ogelijk bewijs toe van je stellingen.

2. Hoe verloopt de notice-and-take-down procedure?
-

Flickbox ontvangt je m elding via info@flickbox.io. Indien jouw m elding alle inform atie
bevat zoals hiervoor onder 1 weergegeven zal de procedure worden gestart. Indien
jouw verzoek niet alle hiervoor onder 1 weergegeven informatie bevat zal het verzoek
worden afgewezen. Flickbox stelt je hiervan per e -m ail op de hoogte. Het is m ogelijk
opnieuw een verzoek in te dienen.

-

Flickbox m eldt de klacht aan de uploader van de content m et het verzoek binnen 2
werkdagen te reageren op het verzoek.

-

Nadat de 2 werkdagen zijn verstreken zijn de volgende uitkomsten m ogelijk:
1. De uploader van de content verwijdert het m ateriaal. Hiervan zal je door Flickbox
per e-m ail op de hoogte worden gesteld.
2. Indien de reactie van de uploader van het m ateriaal uitblijft of wanneer de
uploader aangeeft het materiaal niet te zullen verwijderen dan zal:
o Flickbox binnen 2 werkdagen bepalen of het m ateriaal onm iskenbaar
onrechtmatig is. Indien dat het geval is zal Flickbox de content verwijderen.
Hiervan wordt je per e-m ail op de hoogte gesteld.
o Indien Flickbox vaststelt dat de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is zal
jouw verzoek worden afgewezen. Flickbox stelt je hiervan per e-m ail op de
hoogte.

-

Flickbox kan je in het kader van de procedure nadere vragen stellen en contact m et je
opnemen.

