Standaardbrief vernietiging mondelinge overeenkomst

Trademark Office
Zekeringstraat 17 A
1014 BM AMSTERDAM
[Adres], [datum]
Onderwerp: vernietiging overeenkomst d.d. [vul hier de datum in]

Opmerking [JT1]: Heeft u een andere
contractspartij, vul dan hier de gegevens in.
Trademark Office is actief onder diverse
namen en rechtsvormen. Als het bij de een
te heet onder de voeten wordt, gaan ze
met de volgende verder

Geachte heer, mevrouw,
Wij ontvingen uw factuur voor een domeinregistratie met het volgende kenmerk [kenmerk
invullen]. Graag wil ik hierop als volgt reageren.
Wij hebben nooit een aanvraagformulier of een opdracht ondertekend. U stelt dat er tijdens
een telefoongesprek een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Wij betwisten
dit. Een registratie van een domeinnaam wordt in de regel schriftelijk vastgelegd.
U heeft ongevraagd en onaangekondigd telefonisch contact met mijn bedrijf opgenomen. Wij
kennen uw bedrijf niet. U stelde tijdens dit gesprek dat u als onafhankelijke partij toezicht
houdt op de registratie van domeinnamen. U liet weten dat een concurrent van ons bedrijf
een domeinnaam wilde registreren die, op de .nl extensie na, gelijk is aan onze
domeinnaam. Alleen als wij u direct zouden bevestigen dat wij gebruik zouden maken van
ons zogenaamde ‘eerste registratierecht’, konden wij dat voorkomen. Wij moesten de
domeinnaam dan voor minimaal 10 of 15 jaar via uw bedrijf registreren. Als wij dit niet
zouden doen, moest u de domeinnaam aan onze concurrent vrijgeven, en zouden wij door
de concurrentie aanzienlijke schade kunnen lijden. Inmiddels hebben wij begrepen dat de
door u verstrekte informatie onjuist is want:
1) U bent geen onafhankelijke toezichthouder;
2) Er bestaat geen eerste registratierecht waar wij via u een beroep op kunnen doen;
3) Er is geen concurrent die een gelijkluidende domeinnaam wilde registreren;
Wij waren niet voornemens de betreffende domeinnaam te registreren. Wij werden door uw
telefoontje overvallen. Uitsluitend als gevolg van de door u verstrekte (onjuiste) informatie en
de opgelegde tijdsdruk heb ik telefonisch ingestemd. U liet mij weten dat het gesprek zou
worden opgenomen om onduidelijkheden achteraf te voorkomen. Ik verzoek u mij een kopie
te verstrekken van het gehele gesprek, inclusief het verkoopgedeelte. Op deze wijze kunnen
Voor vragen bel vrijblijvend: 0172 - 49 43 45
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Opmerking [MN2]: Als er een andere
product of dienst aan u is aangeboden dan
de registratie van domeinnamen, pas deze
zin dan aan.

wij eenvoudig vaststellen of de door u verstrekte informatie correct is. Mocht u hiertoe niet
bereid zijn, dan komen de negatieve gevolgen hiervan voor uw rekening en kunnen de
negatieve gevolgen hiervan niet op ons bedrijf worden afgewenteld. Mocht er al een
overeenkomst met uw bedrijf tot stand zijn gekomen, dan is dat op basis van bedrog en/of
dwaling. Ook is er sprake van misbruik van omstandigheden omdat:
1) Wij ongevraagd door u werden benaderd;
2) Wij geen tijd kregen om na te denken, de domeinnaam werd anders direct
vrijgegeven aan onze concurrent;
Mocht er sprake zijn van een overeenkomst, dan vernietigen wij deze hierbij op basis van
dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden. Wij zullen derhalve niet tot betaling
van uw facturen overgaan. Wij zijn niets meer aan uw bedrijf verschuldigd.
Uit onderzoek op internet is inmiddels gebleken dat er talloze andere partijen zijn die
door uw bedrijf op een gelijke wijze zijn benaderd (en benadeeld). Indien nodig zullen wij
deze partijen vragen een getuigenverklaring op te stellen, om zo uw onrechtmatige
handelwijze te onderbouwen.
Deze brief wordt u om formele redenen aangetekend en per reguliere post danwel per email toegezonden.
Mocht u alsnog aanspraak maken op betaling, dan zullen wij aangifte doen van oplichting
bij justitie en zullen wij een melding maken bij de fraudehelpdesk. Wij achten ons
sowieso vrij dit alsnog te doen. Mochten wij als gevolg van uw onrechtmatige handelen
nog verdere kosten moeten maken, en / of schade lijden, dan zullen wij deze volledig op
u verhalen.
Hoogachtend,

[afzender]
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Opmerking [MN3]: Deze brief ziet op
domeinnaamfraude. Mocht u voor een
ander product of een andere dienst zijn
benaderd dan dient u in deze alinea aan te
geven welke mededelingen er zijn gedaan
tijdens het telefoongesprek die volgens u
onjuist waren.
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