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Copyright or Intellectual Property Infringement Policy 

(Beleid ‘Inbreuk op copyright of intellectueel eigendom’) 
 

 
 

As a platform for music writers and users, Sonolize takes intellectual property very seriously. And of 
course, we expect the same from you. Because we believe that the rights belong to the maker of the 
music, photo of the content, in short everything he or she makes. 
 
At Sonolize we make every effort to ensure that all the information and offer of relevant content which is 
placed on our website and for which Sonolize acts as a portal, is complete and accurate. We comply 
with intellectual property laws to maintain the integrity of our creative platform. Please also read our 
terms and conditions on this. If you find misleading of incorrect information on our website, we would 
like to hear from you. We will do our best to adjust or remove it as quickly as possible. 
 
Sonolize is not responsible for any incomplete of incorrect information found through this website. And 
we also have no liability for the consequences of this. 
 
1. Notification 

If you wish to file a notice of alleged infringement of intellectual property or copyright, make a 
counterclaim against a notice of copyright infringement that has been filed against you, or want to 
withdraw a notice of infringement that you have filed, please read below how works. 

 
2. Report infringement of Sonolize 

If you believe that your work (or the work of a third party on whose behalf you are entitled to act), 
such as music or images, has been copied, used or made available on or through the Sonolize 
website in a way that constitutes copyright infringement of your intellectual property, we advise you 
to report this to us. This notification should contain the following written information: 
 
a. A statement that you have identified material on the Sonolize website which infringes your 

copyright (or infringes the copyright of a third party on whose behalf you are entitled to act). 
b. Identification of the copyrighted work that is claimed to have been infringed. 
c. Identification of the material that is claimed to be infringing and that is to be removed and 

information that is reasonably sufficient to enable Sonolize to locate the material (URL and / or 
screenshot); 

d. Your full name, e-mail address, mailing address and telephone number where we can contact 
you. 

e. a statement by you that you have a good-faith belief that use of the material in the manner 
complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; 

f. A statement from you that the information in the Notice is accurate and under penalty of perjury, 
that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of the exclusive right 
allegedly infringed. 

g. A physical or electronic signature (which may be a scanned copy) of a person who is authorized 
to act on behalf of the owner of the work that is allegedly infringed. 

 
The address for this notification is: Sonolize, Graafseweg 196 A, 5213AP in 's-Hertogenbosch. Or by 
e-mail: Jake@sonolize.com 
 
If you are unsure about your rights with regard to the material, or if there has been a violation of your 
rights, we recommend that you seek legal advice before sending a notification to Sonolize. 
 
Sonolize strives to respond quickly to the receipt of a correct notice of infringement of intellectual 
property, by removing or deactivating access to the material that is allegedly infringed. 
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If Sonolize removes or deactivates access in response to a notification, Sonolize makes a 
reasonable attempt to contact the alleged infringing party, provide information about the notification 
and removal, and in cases of alleged copyright infringement, information is also provided on a 
counter-notification notification. 

 
3. Counterclaim 

If Sonolize receives a notice of counterclaim, the removed material may be replaced 10 working 
days after receiving the notice of counterclaim, or may be granted access to it again if it can be 
restored, unless the copyright owner initiates a lawsuit to enforce a court order. against the allegedly 
infringing party and informs Sonolize about this lawsuit. Sonolize sends a copy of the notice of 
counterclaim to the initially accusing party. 

 
4. Repeated infringement 

Sonolize terminates the account rights of composers on our website against whom repeated 
notices of infringement of intellectual property are submitted under appropriate conditions and at 
Sonolize's discretion. 

 
5. Withdraw an infringement notification that you have submitted 

If you wish to withdraw an infringement notification that you have submitted to Sonolize, please 
send us a message with the same information as from the notification. 
 
This Copyright or Intellectual Property Infringement policy was last amended on 1st September 2019. We reserve the right to 
adjust this statement. Changes will be published on our website, www.sonolize.com 

 
  

Inbreuk op copyright of intellectueel eigendom 
 

Als platform voor schrijvers en gebruikers van muziek, neemt Sonolize intellectueel eigendom erg 
serieus. En dat verwachten we ook van jou natuurlijk. Want wij vinden dat de rechten horen bij de maker 
van de muziek, foto of de content, kortom alles wat hij of zij maakt.  
 
Bij Sonolize spannen we ons in om er voor te zorgen dat de informatie en het aanbod van relevante 
content waarnaar wordt verwezen en waarin Sonolize als portal fungeert volledig en juist is. Wij voldoen 
aan de wetgeving inzake intellectueel eigendom om de integriteit van ons creatief platform te 
handhaven. Lees hiervoor ook onze algemene voorwaarden. Mocht je misleidende of onjuiste informatie 
op onze website aantreffen horen we dat graag van jou. Dan doen we ons best deze zo snel mogelijk 
aan te passen of te verwijderen.  
 
Sonolize is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website 
gevonden wordt. En we aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.  
 
1. Melding 

Als je een kennisgeving van vermeende inbreuk op intellectueel eigendom of auteursrechten in wilt 
dienen, tegenvordering wilt maken tegen een kennisgeving van inbreuk op auteursrechten die tegen 
je is ingediend, of een kennisgeving van inbreuk die je hebt ingediend in wilt trekken, lees dan 
hieronder hoe dat werkt.  

 
2. Melding van inbreuk op Sonolize maken 

Als je denkt dat jouw werk (of het werk van een derde namens wie je gerechtigd bent te handelen), 
zoals muziek of afbeeldingen, is gekopieerd, gebruikt of beschikbaar gesteld op of via de Sonolize-
website op een manier die inbreuk maakt op jouw auteursrecht en intellectuele eigendom, adviseren 
wij je dat ons te melden. Deze kennisgeving moet de volgende schriftelijke informatie bevatten: 

 
a. Een verklaring dat je materiaal op de website van Sonolize hebt geïdentificeerd die inbreuk 

maakt op jouw auteursrecht (of inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde namens wie je 
gerechtigd bent te handelen). 

b. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is 
geschonden. 



Copyright or Intellectual Property Infringement  September 2019 

c. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en dat moet 
worden verwijderd en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Sonolize in staat te stellen 
het materiaal te vinden (URL en / of schermafdruk); 

d. Jouw volledige naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer waarop wij contact met jou 
kunnen opnemen. 

e. Een verklaring dat je te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier 
waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn 
vertegenwoordiger of de wet. 

f. Een verklaring van jou dat de informatie in de Kennisgeving juist is en op straffe van meineed, 
dat de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve 
recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. 

g. Een fysieke of elektronische handtekening (dit kan een gescande kopie zijn) van een persoon die 
bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het werk waarop naar verluidt inbreuk is 
gemaakt. 

 
Het adres voor deze kennisgeving is: Sonolize, Graafseweg 196 A, 5213AP te ’s-Hertogenbosch. Of 
per e-mail: Jake@sonolize.com 
 
Als je niet zeker bent over jouw rechten met betrekking tot het materiaal, of dat er een inbreuk op 
jouw rechten is geweest, raden wij je aan juridisch advies in te winnen voordat je een kennisgeving 
aan Sonolize verzendt. 
 
Sonolize streeft ernaar snel te reageren op de ontvangst van een correcte kennisgeving van inbreuk 
op intellectueel eigendom, door het verwijderen of deactiveren van toegang tot het materiaal waarop 
vermeende inbreuk is gemaakt.  
 
Als Sonolize toegang verwijdert of deactiveert in reactie op een kennisgeving, dan doet Sonolize een 
redelijke poging om contact op te nemen met de vermeende inbreuk makende partij, verstrekt 
informatie over de kennisgeving en verwijdering, en in gevallen van vermeende inbreuk op 
auteursrechten wordt ook informatie over een kennisgeving van tegenvordering verstrekt.  

 
3. Tegenvordering 

Als Sonolize een kennisgeving van tegenvordering ontvangt kan 10 werkdagen na ontvangst van de 
kennisgeving van tegenvordering het verwijderde materiaal vervangen worden, of kan hiertoe weer 
toegang verschaft worden als het hersteld kan worden, tenzij de eigenaar van de auteursrechten een 
rechtszaak aanspant om een gerechtelijk bevel te verkrijgen tegen de vermeend inbreuk makende 
partij en Sonolize over deze rechtszaak informeert. Sonolize stuurt een kopie van de kennisgeving 
van tegenvordering naar de initieel aanklagende partij. 
 

4. Herhaalde inbreuk 
Sonolize beëindigt accountrechten van componisten op onze website tegen wie herhaaldelijke 
kennisgevingen van inbreuk op intellectuele eigendom worden ingediend en dit onder passende 
voorwaarden en naar goeddunken van Sonolize. 

 
5. Trek een kennisgeving van inbreuk die je hebt ingediend in 

Als je een kennisgeving van inbreuk die je hebt ingediend bij Sonolize in wil trekken stuur ons hiervan 
dan een bericht met daarin dezelfde gegevens als uit de melding. 

 

Dit “Inbreuk op copyright of intellectueel eigendom beleid” is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2019. We behouden ons 
het recht voor om dit beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, www.sonolize.com. 

 

 

Copyright © 2019 Sonolize. All rights reserved.  

 

 

 


