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Remline ict-diensten 
Postbus 2501 
2002 RA  HAARLEM 
tel:. +31 (0)23-2022900 
fax:.+31 (0)84-710 0245 
support@remline.nl 

Notice and Takedown Meldingsformulier 
Middels onderstaand formulier kunt u een klacht indienen over materiaal dat een van onze klanten 
aanbiedt. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch binnen   en werkdagen behandelen, zo nodig in 
overleg met onze juridisch adviseurs.  
Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren kunnen in behandeling worden genomen. 

 
 
 
 
 

Uw gegevens: 
 

Bedrijfsnaam:    
K.V.K. nummer:  
 
 
Naam:    
Adres:    
Postcode:   
Woonplaats:   
Geboortedatum:  
 
Telefoonnummer:  
Faxnummer:   
E-Mailadres:   

 
 
 
 

Gegevens van de klacht: 
 

URL of andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd: 
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2002 RA  HAARLEM 
tel:. +31 (0)23-2022900 
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Notice and Takedown Meldingsformulier 
Eis van de klacht: 

 
[ ] Weghalen/blokkeren van het materiaal 
[ ] Afgifte van NAW gegevens van de plaatser 
[ ] Inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander recht van de melder 
[ ] Racistische, haar zaaiende of discriminerende uitlating 
[ ] Smaad, laster, belediging of bedreiging richting de melder 
[ ] Schending van privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking) 
[ ] Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie 
[ ] Computercriminaliteit (hacken, virussen e.t.c. ) 
[ ] Anders 

 
 
Toelichting op de klacht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is geprobeerd de plaatser van het materiaal te benaderen? Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in 
te grijpen? 
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Notice and Takedown Meldingsformulier 
 
[ ] Spoedmelding 

 
 

 Motivatie spoedmelding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [ ] Ondergetekende verklaard bovenstaand formulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld en 
verklaart door ondertekening dat bovenstaande informatie klopt. Ondergetekende zal alle schade 
vergoeden wanneer blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt. In geval van inbreuk op een recht zal de 
melder tevens verklaren rechthebbende te zijn dan wel gerechtigd te zijn om namens de rechthebbende 
op te treden. 
 
 
Datum:  
 
Naam:   
 
 
 
 
 
Handtekening:  ___________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

U kunt het formulier per email of post sturen aan: 

Remline ict-diensten 
T.a.v. Juridische zaken 
Postbus 2105 
2002 RA  Haarlem 
E-mail: support@remline.nl           
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