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NOTICE AND TAKE DOWNBELEID WHITE B.V. 

1. GEDRAGSLIJNEN 
Alle gebruikers van onze diensten dienen zich ten alle tijde te onthouden van het opslaan en/of (doen) verspreiden van 

inhoud in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud 

die; 

▪ smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is, erotisch of pornografisch is,  

▪ inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, 

merkrechten en portretrecht, 

▪ een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend 

begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het 

herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, 

▪ hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst 

naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, 

▪ ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of 

▪ kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat. 

   

Daarnaast is het gebruikers verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of programma’s, al dan niet 

via onze systemen, op te starten die de overige gebruikers hindert of schade kan toebrengen. 
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2. PROCEDURE 
Indien u op enig ogenblik bestanden, beelden, foto`s of opmerkingen aantreft die op enige wijze onrechtmatig zijn, 

verzoeken wij u dit onmiddellijk als volgt te melden: 

1. PROCEDURE OM EEN KLACHTMELDING TE DOEN 

▪ Meld ons uw klacht op contact@white.nl. 

▪ Doe opgave van de door u vastgestelde inbreuk (URL, printscreen).  

▪ Doe opgave van de reden van onrechtmatigheid. In geval van een auteursrechten claim dient u bewijs te overleggen 

dat u rechthebbende bent of deze vertegenwoordigt.  

▪ Doe opgave van uw verzoek. Wenst u verwijdering/blokkering van de onrechtmatige inhoud op deze site? Of wenst 

u ook te achterhalen wie de onrechtmatige inhoud plaatste? Bij een verzoek aan ons om identificatiegegevens van 

de persoon die bepaalde inhoud plaatste, dient u een zwaarwichtig en reëel belang te hebben. Onderbouw dat 

belang in uw klacht. 

▪ Geef aan of u reeds overleg heeft gehad met de plaatser van het bericht. Indien dit niet het geval is en wij het gepast 

achten dat overleg plaatsheeft, sturen wij uw klacht door naar de plaatser en betrekken wij zijn eventuele reactie in 

onze afweging. 

2. PROCEDURE OM KLACHTEN AF TE HANDELEN 

▪ Zodra wij een klacht ontvangen op het opgegeven mailadres, bevestigen wij u de ontvangst de eerstvolgende 

werkdag. Indien in de desbetreffende klacht gegevens ontbreken, zullen wij u in de bevestigingsmail verzoeken 

aanvullende gegevens te verstrekken. 

▪ Blijkt de vermeend onrechtmatige inhoud niet (meer) online te staan, dan informeren wij u daarover en beschouwen 

wij de klacht als afgehandeld. U kunt binnen de 5 werkdagen na het versturen van de ontvangstmail daarover 

bericht van ons verwachten. 

▪ Als de inhoud waarover u klacht deed nog online staat en volgens ons onmiskenbaar onrechtmatig is, dan verklaren 

we de klacht gegrond. We zullen dan het onrechtmatig materiaal verwijderen of blokkeren binnen de 5 werkdagen 

na bevestiging van de ontvangst van uw klacht. De klacht is dan afgehandeld. 

▪ Als u ons heeft gevraagd om na te gaan wie de onrechtmatige inhoud plaatste en u diens identificatiegegevens te 

bezorgen, maken wij een eigen inschatting: 

o Als uit de overlegde gegevens blijkt dat u een reëel en zwaarwichtig belang heeft bij identificatie, dan zijn wij 

bereid de persoonsgegevens te verstrekken waarover wij beschikken. U dient ons te vrijwaren van 

aansprakelijkheid jegens deze persoon indien achteraf uw belang niet voldoet aan de gestelde eisen. De 

klacht is dan afgehandeld. 

o Als uit uw klacht onvoldoende belang bij identificatie blijkt, dan informeren wij u hierover. Ook in dat geval is 

de klacht dan afgehandeld. 


