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Inbreuk op auteurs- en merkrechten StemWijzer, onrechtmatig handelen
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Geachte heer Nijman,
Stichting ProDemos gevestigd in Den Haag heeft mij gevraagd te adviseren over de inbreuk
die u maakt op haar rechten door in het kader van door u gevoerde acties rondom de lancering van de StemWijzer de hieronder afgebeelde website te activeren

Deze website bevat niet alleen de beeldmerken STEMWIJZER en PRODEMOS van de Stichting ProDemos, maar heeft ook de exacte lay-out van de StemWijzer 2012.

GeenPeil maakt daardoor niet alleen inbreuk op de merkrechten van ProDemos, maar
schendt ook de auteursrechten die op haar website rusten. Door een website openbaar te
maken met gebruikmaking van merken van cliënte en met een gelijke lay-out en vormgeving
wordt het publiek in verwarring gebracht. Door bovendien een (c) 2017 op te nemen en
het 1 Vandaag logo te gebruiken is het zeer begrijpelijk dat het publiek denkt dat het de
(echte) StemWijzer betreft.

Wenckebach Bax & Brunt is een maatschap van de besloten vennootschappen Wenckebach Advocatuur BV, Bax Advocatuur BV en Poppiano BV. Op alle door de maatschap verrichte werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van de
maatschap van toepassing. De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden en zijn te downloaden op
www.wenckebach.com. KvK nr. 34333314 Amsterdam.

De daardoor ontstane verwarring brengt het publiek van de wijs, in plaats van wat ProDemos nastreeft namelijk potentiële stemmers helderheid te geven over standpunten van
politieke partijen over dertig onderwerpen.
Het doel dat ProDemos nastreeft wordt met uw actie geschaad, schaadt ook ProDemos zelf
en GeenPeil handelt dan ook om die redenen onrechtmatig tegenover ProDemos.
Aan die inbreuk op rechten van cliënte en het onrechtmatig handelen jegens haar moet
onmiddellijk een einde komen.
Ik verzoek u dan ook – en voor zover nodig sommeer ik u daartoe – de website
https://stemwijzer.co/ onmiddellijk offline te (laten) halen en mij daarover te informeren.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Gijsbert Brunt

