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RE: Cozzmoss / Starpeople

Van: sudden - That's me (sudden@live.nl) 
Verzonden: maandag 25 februari 2013 13:29:15 
Aan: m.rijks@banning.nl 

Beste Maarten,

Bedankt voor je mailtje.

Ook Star-people heeft onlangs de verhinderdata doorgegeven aan de rechtbank zodat er een comparitie kan plaats 
vinden.

Bij deze kan ik u namens Star-people mededelen dat zij geen gebruik wensen te maken van uw schikkingsvoorstel.

Uit onderstaande schikkingsvoorstel concludeer ik dat de oorspronkelijke claim, schending van auteursrechten, is komen 
ter vervallen ofwel is ingetrokken. Zoals u aangeeft bestaat de hoogte van het schikkingsvoorstel alleen uit 
deurwaarderskosten en griffierechten.
Star-people heeft nooit de gedachte of intentie gehad om een juridische zaak te beginnen. Hier heeft Cozzmoss zelf voor 
gekozen.
Gezien Cossmozz in het schikkingsvoorstel de claim intrekt en het nooit de intentie is geweest van Star-peole om een 
juridische strijd te voeren, acht ik het schappelijk dat Cozzmoss voor hun eigen juridische kosten staan. 
Daarnaast heeft Star-people zelf ook al genoeg onkosten gemaakt. 

Mag ik u vragen wat uw afspraken zijn met Cozzmoss omtrent het afhandelen van dergelijke juridische zaken? Ik vraag 
mij af of Banning een "no cure no pay" afspraak heeft met Cozzmoss.

Ik neem aan dat u mijn verweer, die ik namens Star-people heb geschreven, heeft gelezen. Daarin komt duidelijk naar 
voren dat de belangen en/of gedragingen van Cozzmoss en/of Banning en de wensen van Star-people ver uitelkaar 
liggen.
Mocht u naar eer en geweten toch nog met een schikkingsvoorstel willen komen dan zult u daar tenminste in moeten 
aangeven dat Cozzmoss en/of Banning bereidt is om te stoppen met het sommeren van non-profit organisaties. Daarnaast 
dient er gepleit te worden voor een wettelijke fair use policy. Met het bewerkstellen daarvan kan Cozzmoss en/of 
Banning heel goed mee helpen. Dit kan ook grote voordelen voor Banning opleveren, u kunt namelijk de grondzetter zijn 
voor deze verandering.
Anders zie ik U graag, en/of andere vertegenwoordigers van Cozzmoss en/of Banning, bij de komende hoorzitting. 
Vanuit daar zien we wel verder. Star-people blijft bij haar verweer en houdt dan ook de gerechtelijke procedure aan.
Zoals u al aangeeft staan onderstaande genoemde artikelen inderdaad nog steeds online. In het aller eerste mailtje dat ik 
u stuurde en aangaf dat ik de betreffende artikelen offline had gehaald, had ik ze ook offline gehaald. Toen u mij terug 
mailde dat u met alleen verwijdering niet akkoord ging heb ik ze weer online gezet.
Wat ik u vrijblijvend en zonder voorwaarden kan mededelen, en altijd al mijn intentie is geweest, is dat de betreffende 
artikelen na het einde van de rechtzaak van de website zullen worden verwijderd. Ongeacht de uitspraak. Dit doe ik niet 
voor Cozzmoss of Banning, als de auteur aangeeft dat ze gelieve niet willen dat er artikelen worden overgenomen dan 
respecteer ik dat. Hoelang de rechtzaak zal duren is nog onduidelijk.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet,

Namens Star-people
Peter Koers
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Geachte heer Koers,
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