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Notice & take down onrechtmatige data of content - Onemeeting.com B.V. 

Onemeeting.com B.V. hecht er waarde aan om de (intellectuele eigendoms)rechten 

van rechthebbenden te helpen beschermen en om een veilig en aangenaam 

platform te creëren. Voor illegale, aanstootgevende, ongepaste, inbreukmakende of 

andere onrechtmatige data of content is geen plaats op Onemeeting.com. Daarom 

heeft Onemeeting.com B.V. deze “notice & take down procedure” ontwikkeld. 

Regels voor data of content op Onemeeting.com 

Om de (intellectuele eigendoms)rechten van rechthebbenden te beschermen en een 

veilig en aangenaam platform te creëren, heeft Onemeeting.com B.V. een aantal 

belangrijke regels voor de gebruikers van het platform vastgesteld. Het is de 

gebruikers onder meer niet toegestaan om:  

 data, afbeeldingen, video’s of andere content op het platform te plaatsen of via 

het platform uitlatingen te doen die in strijd kunnen zijn met de wet- en 

regelgeving, de goede zeden, het fatsoen dan wel die anderszins illegaal, 

aanstootgevend, ongepast of onrechtmatig zijn; 

 met gebruikmaking van of via het platform lasterlijk of onrechtmatig jegens 

eenieder te handelen; 

 met gebruikmaking van of via het platform inbreuk te maken op (intellectuele 

eigendoms)rechten van rechthebbenden of op andere wijze de rechten van 

eenieder te schaden. 

Melden onrechtmatige data of content 

Constateert u dat er onrechtmatige data of content - die in strijd is met de hiervoor genoemde 

regels - op Onemeeting.com staat? Dan wil Onemeeting.com B.V. dat graag zo spoedig mogelijk 

weten, zodat zij - indien nodig - daar actie op kan ondernemen. U kunt dergelijke onrechtmatige 

data of content aan ons melden via: welkom@onemeeting.com.  

Zodra u een melding doet, gaat Onemeeting.com B.V. ervan uit dat u:  

 te goeder trouw van oordeel bent dat de data of content in strijd is met de hiervoor genoemde 

regels; 

 de informatie in uw melding en verklaring waar en correct is; 

 gedetailleerd toelicht waarom en welke data of content vermeend onrechtmatig is; 

 geen misbruik maakt van de notice & take down procedure van Onemeeting.com B.V.. 

Onemeeting.com B.V. behoudt zich het recht voor om in het geval van misbruik of gebruik te 

kwader trouw van deze notice & take down procedure juridische stappen jegens u te nemen, 

waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen het vorderen van een schadevergoeding.   

Wat doet Onemeeting.com B.V. met uw melding?   

Na ontvangst van een volledige en correcte melding zal Onemeeting.com B.V. de betreffende 

onrechtmatige data of content in beginsel prompt verwijderen, met dien verstande dat 

Onemeeting.com B.V.: 

 de onrechtmatige of inbreukmakende aard van de betreffende data of content heeft kunnen 

vaststellen, of;  

 indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de data of content onrechtmatig of 

inbreukmakend is. 

Indien daartoe aanleiding bestaat - zulks ter beoordeling van Onemeeting.com B.V. - kan 

Onemeeting.com de betreffende data of content tijdelijk van Onemeeting.com verwijderen, dan 

wel anderszins onbeschikbaar houden voor de gebruikers van het platform, teneinde uw melding 

(nader) te onderzoeken. Bijvoorbeeld in het geval wij op basis van uw melding niet direct de 

onrechtmatige of inbreukmakende aard van de data of content kunnen vaststellen.  

Rechterlijke bevelen om de data of content te verwijderen zal Onemeeting.com B.V. onmiddellijk 

opvolgen. 


