
	
[bedrijfsnaam inbreuk pleger] 
t.a.v. de directie 
[adres] 

Inzake: inbreuk auteursrecht 
[plaats en datum] 

Geachte directie, 

Zoals u wellicht weet, zo niet dan bij deze, is het ingevolgde de Auteurswet verboden 
om zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk van anderen te gebruiken, 
zeker voor commerciële doeleinden. Het is zelfs strafrechtelijk vervolgbaar als 
misdrijf, ingevolge artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Het door u gebruikte artwork 
op [       ] is een (bijna) exacte kopie van een werk van mijn hand. 

Ondergetekende is een professionele designer/illustrator/kunstenaar/fotograaf. Door 
mijn werk zonder toestemming en vergoeding te gebruiken pleegt u in feite 
broodroof. Mijn gezin en ik zijn afhankelijk van de vruchten van mijn werk.  

Andere partijen vragen, zoals het hoort, eerst toestemming voor het gebruik van mijn 
werk en betalen keurig een billijke licentievergoeding. Hierbij stel ik u aansprakelijk 
voor de door mij geleden en te lijden schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik.  

Ten aanzien van het onrechtmatige gebruik tot op heden ben ik bereid een en ander 
in der minne te regelen, indien u mij binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief 
schriftelijk bevestigt dat: 

1. u met onmiddellijke ingang het gebruik van mijn werk staakt  en eventueel in 
uw bezit zijnde producten met mijn werk vernietigd; en 

2. u zich per direct onthoudt, en in de toekomst zult blijven onthouden, van elke 
inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot mijn werken; en 

3. u voor het onrechtmatig gebruik de bijgaande factuur met een billijke 
vergoeding ter hoogte van € [bedrag invullen] zal voldoen op 
[bankgegevens/rekeningnummer invullen].  

Ter bevestiging dat u zult voldoen aan de bovenstaande verzoeken kunt u een mij dit 
per ommegaand e-mailbericht bevestigen.  

Over toekomstig gebruik van mijn werk kunnen we vooraf nadere afspraken maken.  

Graag wijs ik u erop dat in rechte in bepaalde gevallen hoge vergoedingen toegewezen 
zijn naar aanleiding van auteursrechtelijke inbreuken. 

Dit voorstel vervalt na afloop van de termijn van 10 dagen na dagtekening van deze 
brief. Heb ik uw bevestiging en betaling niet binnen genoemde termijn ontvangen, 
dan zal ik nadere juridische stappen ondernemen.   

Overigens behoud ik mij alle rechten voor, waaronder het recht in rechte een hogere 
vergoeding te eisen dan in bovenstaand schikkingsvoorstel. 

Hoogachtend, 
 

Bijlagen: factuur, screenshot van het ongeoorloofd gebruik, screenshot sidn.nl en 
kopie van mijn werk	


