Rate-m AUTEURSRECHTEN ARBITRAGE
BELEID
Rate-m heeft het volgende algemene beleid ten aanzien van schending van het auteursrecht in
overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act of DMCA (gepost op
www.lcweb.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf) aangenomen. Het adres van de
Aangewezen Agent voor Rate-m om Kennisgeving van de schending van Auteursrechten te
ontvangen ("Aangewezen Agent") is genoteerd aan het einde van dit beleidsstuk.
Het is het beleid van Rate-m om (1) de toegang te blokkeren of om materiaal te verwijderen
dat naar geloof in goed vertrouwen om auteursrechtelijk beschermd materiaal dat illegaal is
gekopieerd en gedistribueerd door een van onze adverteerders, affiliates, content providers,
leden of gebruikers; en (2) te verwijderen en te stoppen met het verlenen van diensten aan
overtreders van de wet.

1. Procedure voor het melden inbreuk
op het auteursrecht
Als u van mening bent dat materiaal of inhoud die zich op of toegankelijk via de Diensten
inbreuk maakt op een auteursrecht, stuur dan een bericht van schending van het auteursrecht
met de volgende informatie aan de aangewezen agent die aan het eind van dit beleid
beschreven staat:
a. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te
treden namens de eigenaar van het copyright die naar verluidt is geschonden;
b. Identificatie van werken of materialen worden geschonden;
c. Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het rechten schendt inclusief
informatie over de locatie van het inbreukmakend materiaal dat de eigenaar van het copyright
tracht te hebben verwijderd, met voldoende detail, zodat Rate-m die informatie kan vinden en
het bestaan ervan kan verifiëren;
d. Neem contact op met informatie over de kennisgever zoals adres, telefoonnummer en,
indien beschikbaar, e-mailadres;
e. Een verklaring dat de kennisgever een goed vertrouwen heeft om te geloven dat het
materiaal geïdentificeerd in (3) is door de niet auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger
of de wet een vergunning beschikt; en
f. Een verklaring op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en de
aanmeldende partij bevoegd is om de klacht in te dienen namens de eigenaar van het
auteursrecht.
Zodra een gedegen Melding van inbreuk wordt ontvangen door de aangewezen
agent, is het beleid van Rate-m:
a. te verwijderen of de toegang tot het inbreukmakende materiaal uit te schakelen;
b. om de content provider, lid of gebruiker die het heeft verwijderd of uitgeschakeld toegang
tot het materiaal te melden; en

c. dat recidivisten het inbreukmakende materiaal uit het systeem verwijderd en dat Rate-m
toegang zal krijgen tot dergelijke inhoud provider, het lid of de gebruiker om de dienst te
beëindigen.

2. Procedure om een verklaring te
leveren aan de aangewezen agent
Als de content provider, het lid of de gebruiker van mening is dat het materiaal dat is
verwijderd (of waartoe de toegang was uitgeschakeld) geen inbreuk maakt of de content
provider, lid of gebruiker van mening is of zijn dat zij het recht heeft om dergelijk materiaal te
gebruiken van de copyright eigenaar, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of op
grond van de wet, de content provider, lid of gebruiker moet een contra-bericht gestuurd
worden met de volgende informatie aan de aangewezen agent hieronder opgesomd:
a. Een fysieke of elektronische handtekening van de content provider, lid of de gebruiker;
b. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de
locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;
c. Een verklaring dat de content provider, het lid of de gebruiker een goed vertrouwen heeft te
geloven dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of
verkeerde identificatie van het materiaal; en
d. Content provider, telefoonnummer lid of de naam, het adres gebruiker, en, indien
beschikbaar, e-mailadres en een verklaring dat de betrokken persoon of entiteit instemt met de
bevoegdheid van de federale rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de inhoud
provider, het lid of de gebruiker van het adres zich bevindt, of, indien het adres van de content
provider van lid of de gebruiker is gevestigd buiten Nederland, is voor een gerechtelijke
arrondissement waar Rate-m ligt, en dat een dergelijke persoon of entiteit de voltrekking van
het proces dient te aanvaarden van de persoon die de melding heeft van de vermeende
inbreuk.
Als een contra-aankondiging door de toegewezen agent is ontvangen, kan Rate-m een kopie
van het tegenbericht sturen naar de oorspronkelijke klagende partij om deze te informeren dat
de persoon die het door Rate-m verwijderde materiaal kan vervangen of niet langer uit te
schakelen in 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een beroep tot een
rechterlijk bevel tegen de content provider, het lid of de gebruiker oplegt, kan het verwijderde
materiaal hersteld worden, vervangen of de toegang tot het herstellen in 10 tot 14 werkdagen
gegeven worden of meer na ontvangst van de contra-aankondiging, op Rate- m's discretie.
U kunt contact opnemen met Rate-m's Aangewezen Agent om Notificatie van de Beweerde
inbreuk op het volgende adres kenbaar te maken: service@Rate-m.com of Rate-m,
Noortberghmoeren 71, 4824JB, Breda, Noord Brabant, Nederland.
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