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Inzake de gevorderde rente over de proceskosten zal worden beslist zoals hierna vermeld.
De gevorderde informatiekosten GBA zijn niet toewijsbaar, nu niet gehandeld is
overeenkomstig artikel 9 Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.
De apart gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld, nu de
proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van
oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten.
3. De beslissing
De kantonrechter:
veroordeelt gedaagde zich met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te
onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van eiser op diens foto ('s) en met name
op werk INl 9268, en derhalve het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de foto zowel
op de website als op de server;
veroordeelt gedaagde om aan eiser tegen kwijting te betalen€ 15.468,00 binnen tien (10)
werkdagen na betekening van het vonnis als schadevergoeding (inclusief wettelijke rente tot
de datum van dagvaarding), vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6: l l 9a
BW over dat bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag van algehele voldoening;
veroordeelt gedaagde om aan eiser tegen kwijting te betalen de kosten van dit geding ten
bedrage van€ 3.847,80 overeenkomstig het bepaalde in artikel 1Ol9h Rv, te vermeerderen
met de nog te maken kosten p.m. conform punt 14 van de dagvaarding;
veroordeel~

gedaagde in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de ûjde van eiser
vastgesteld op:
€ 565,07 aan verschotten;
€ 6,23 aan publicatiekosten;
vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6: 119 BW ingaande 14 dagen
na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;
en indien gedaagde niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan dit vonnis heeft
voldaan, begroot op:
Q)
Q)
D
€ 131 ,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 aan kosten voor
0
betekening onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden,
een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, vermeerderd met de wettelijke
8
rente in de zin van artikel 6: 119 BW ingaande 14 dagen na betekening van dit vonnis tot 2 ~
de dag der algehele voldoening;
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verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst afhet méér of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. K.J. Bezuijen en uitgesproken ter openbare terechtzitting.
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