
SluitenAfdrukken

RE: Cozzmoss / Starpeople

Van: Maarten Rijks (m.rijks@banning.nl) 
Verzonden: donderdag 28 februari 2013 17:05:26 
Aan: sudden - That's me (sudden@live.nl) 

Geachte heer Koers, 

Naar aanleiding van uw e-mail d.d. 25 februari 2013 bericht ik u namens Cozzmoss als volgt.

Allereerst merk ik op dat er in mijn e-mail van 19 februari 2013 op geen enkele wijze onvoorwaardelijk afstand is 
gedaan van de vorderingen van Cozzmoss. Uw conclusie dat de oorspronkelijke claim is komen te vervallen is derhalve 
onjuist. Zoals duidelijk uit mijn e-mail van 19 februari 2013 blijkt, is slechts in het kader van een mogelijke minnelijke 
regeling aan Starpeople een voorstel gedaan. U bent echter niet met dit voorstel akkoord gegaan, zodat het is komen te 
vervallen en er geen rechten meer aan kunnen worden ontleend.

Na uw e-mail van 25 februari 2013 heb ik nogmaals met Cozzmoss overleg gevoerd over deze procedure en met name 
uw financiële positie. U heeft aangegeven de ingestelde vordering nooit te kunnen voldoen en enkel vanuit dit 
perspectief is Cozzmoss (uit coulance en bij wijze van hoge uitzondering) bereid u een nieuw schikkingsvoorstel te doen.

Zoals reeds aangegeven hechten Cozzmoss en haar opdrachtgevers er grote waarde aan dat de door Starpeople gemaakte 
en voortdurende auteursrechtinbreuk wordt gestaakt. Het hernieuwde voorstel dat ik u namens Cozzmoss kan doen is 
derhalve het volgende.

1) Starpeople verwijdert alle artikelen zoals omschreven in mijn e-mail van 19 februari 2013 van haar website;

2) Cozzmoss zal na verwijdering van deze artikelen de procedure bij de Rechtbank Groningen intrekken en haar eigen 
kosten dragen.

Graag verneem ik voor 8 maart 2013 van u of Starpeople met dit voorstel akkoord gaat. Indien u hiermee niet akkoord 
gaat, komt het voorstel te vervallen en kunnen daar geen rechten meer aan worden ontleend. 

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Onder voorbehoud van alle rechten,

Met vriendelijke groet,

BANNING N.V.

mr. M.R. (Maarten) Rijks
Advocaat / Attorney-at-law
E:m.rijks@banning.nl
T: (+31) 73 6927 757
F: (+31) 73 6927 784

Van: sudden - That's m e [m ailto:sudden@ live.nl] 

Verzonden: m aandag 25 februari 2013 13:29
Aan: Maarten Rijks
Onderwerp: RE: Cozzm oss / Starpeople
Urgentie: Hoog
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