
Notice-and-Take-Down (NTD) procedure My Horsez

Toelichting
Wanneer u als auteursrechthebbende of portretrechthebbende (of anderszins
rechthebbende) hebt geconstateerd dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, kunt u dit
bij ons melden door middel van het onderstaande formulier. Wij dragen er dan zorg voor dat
de onrechtmatig geplaatste content wordt verwijderd van onze website.

Een voorbeeld van wanneer dit formulier kan worden gebruikt, is wanneer bijvoorbeeld een
lid van het spel de afbeelding(en) ten onrechte gebruikt op het profiel of op het forum (user
generated content). Het lukt dan niet altijd om dit goed op te lossen met de speler zelf,
daarom bieden wij als platform altijd de mogelijkheid voor u als rechthebbende, om de
content te laten verwijderen.

Wij brengen u erop attent dat het indienen van een valse Notice-and-Takedown melding
volgens het Nederlands recht geldt als een onrechtmatige daad en dat de indiener
aansprakelijk kan worden gehouden voor hieruit voortvloeiende schade.

Vul het formulier in en stuur het per e-mail naar info@myhorsez.com, dan nemen wij de
melding zo spoedig mogelijk in behandeling en zal de gemelde content zo spoedig mogelijk
van My Horsez worden verwijderd. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het
afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

Het NTD formulier begint op de volgende pagina.
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Het Notice-and-Take-Down (NTD) formulier

1: Naam:

2: E-mailadres:

3: Telefoonnummer:

4: Adres:

5: Ook te noemen:
[   ] Auteursrechthebbende
[   ] Portretrechthebbende

6: Ik heb geconstateerd dat er op de volgende pagina content is geplaatst waarmee
inbreuk wordt gemaakt op mijn rechten:
Plaats de link/URL naar de pagina waar de inbreukmakende content staat.

7: Het betreft de volgende content:
Omschrijf de inbreukmakende content of plaats bijvoorbeeld een kopie van de afbeelding.

8: Op de volgende wijze maakt deze content inbreuk op mijn rechten:

Het formulier wordt vervolgd op de volgende pagina.
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9: Op de volgende wijze kan worden geverifieerd dat ik de rechthebbende van de in
vraag 6 en 7 omschreven content ben:

10: Ik verlang het volgende van My Horsez:
Bijvoorbeeld: verwijdering van de hierboven genoemde inbreukmakende content.

Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben voor hieronder
mijn handtekening, datum en de plaats van ondertekening in te vullen.

Bedankt voor het invullen. Stuur het volledig ingevulde formulier op naar
info@myhorsez.com en wij nemen de melding zo spoedig mogelijk in behandeling. Wij
streven er naar om de melding binnen 7 dagen in behandeling te nemen.
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