Per email
Per aangetekende brief

Mevrouw, Mijnheer,
Dit brief is doorgestuurd voor de vzw Belgian Anti-piracy Federation, de vereniging die namaak en piraterij
van muziek, films en games bestrijdt in België. U vindt de rechthebbenden die door BAF worden
vertegenwoordigd terug op de website www.anti-piracy.be.
Als u het zeker weet werden de Internetleveranciers Belgacom en Telenet veroordeeld door het Hof van
Beroep te Antwerpen op 26 september 2011 (zie arrest in bijlage). Ze moeten de domeinnamen in verband
met « thepiratebay » blokkeren door het zogenaamde wijze « DNS-blocking ».
De websites van The Pirate Bay werden inderaad geerkend als een middel om massale inbreuken op
auteurs- en naburige rechten van onze leden te plegen.
Om het beste gevolg aan het arrest te geven, zou dit maatregel door alle Internetleveranciers toepassen
zijn en niet alleen door Belgacom en Telenet.
In deze doel zou de BAF gerechtvaardigd in justitie te optreden tegen uw onderneming in haar
hoedanigheid van Internetleverancier. Er zou geen moeilijkheden zijn om een gelijkaardig bevel te behalen
gelet op het arrest van het Hof van Beroep.
Om nutteloos gerecht kosten te sparen laat U de BAF de mogelijkheid van het blokkeren op vrijwillige
wijze te uitvoeren.
Dat veronderstelt dat U in de tien werkdagen volgens dit vrief bevestigd het onmiddelijke blokkeren van
de volgende domeinnamen door het wijze « DNS-blocking » :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

thepiratebay.org
thepiratebay.net
thepiratebay.com
thepiratebay.se
piratebay.org
piratebay.net
piratebay.se
piratebay.no

Drie domeinnamen werden weggelaten zijn in vergelijking met de lijst der rechter want de bestreden
inhoud is teruggekregen.
Dit brief geld voor ingebrekstelling. Bij verstek van een volstaande reactie in het termijn van tien
werkdagen zal de BAF een gerechtelijke procedure tegen uw onderneming beginnen.
Met beleefde groeten,
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