
 

 

 

Betch B.V. 
Koninginneweg 220-3 
1075 EL Amsterdam 
 
 

      Hilversum, 21 november 2013 
 
 
Mijne heren,  
 
Allereerst wil ik u feliciteren met de lancering van uw website. Wij juichen prijsvergelijkers die (net 
als wij) tot doel hebben de markt transparanter en gemakkelijker toegankelijk te maken toe. Het is 
goed om te zien dat Betch net als Independer consumenten probeert te voorzien in objectieve 
informatie over verzekeringsproducten.  
 
Helaas hebben wij echter moeten constateren dat de lancering van uw dienst gepaard is gegaan 
met reclame-uitingen waarin u zich nadrukkelijk afzet tegen Independer. Graag hadden wij 
daarover telefonisch contact met u gehad. Het mooiste was natuurlijk geweest als wij op voorhand 
van u hadden mogen vernemen. Het lukte ons gisteren (nadat wij kennisnamen van uw reclames) 
echter niet om te achterhalen op welke wijze telefonisch contact met u kon worden opgenomen. 
Vandaar dat wij u nu deze brief sturen. Waar wij het over hadden willen hebben is het volgende.   
 
In uw grootscheepse reclame-campagne (print, internet, TV) is een grote rol weggelegd voor onze 
‘advertising property’ “Indy”. Het publiek betrekt ‘Indy’ zonder meer op Independer. De vormgeving 
van Indy is een eigen intellectuele schepping waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt en is als 
zodanig beschermd door het auteursrecht.  Independer is (mede)rechthebbende ten aanzien van 
de auteursrechten op “Indy”. 
 
Zoals u weet wordt ‘Indy’ in uw campagne overtroffen door een veel grotere ‘sterkere’ robuuste 
camera. Daarbij wordt de pay-off “Wie ziet het nou scherper?” gebruikt. De bedoeling is duidelijk: 
er wordt niet alleen gesuggereerd dat Betch een betere en volledigere verzekeringsvergelijker zou 
zijn, maar intussen wordt door het gebruik van Indy tevens gesuggereerd dat het zoekaanbod van 
Independer minder goed, minder scherp en minder volledig zou zijn dan dat van Betch. Die 
boodschap wordt nog verder ondersteund door de uitingen die u in de media heeft gedaan rond 
de lancering van uw reclamecampagne, waarin eveneens wordt gesuggereerd dat u een compleet 
overzicht biedt van alle verzekeringen en alle vergelijkingswebsites op de markt. Enkele 
voorbeelden: 
 

- “Vergelijk alle verzekeringen en alle vergelijkers” 
- “Daarom vergelijkt Betch.nl verzekeringen en vergelijkers tegelijkertijd. En daarmee 

geven wij een vollediger beeld dan welk andere online verzekeringsvergelijker dan ook”.  
- Op uw website maak u zich een citaat uit de Telegraaf eigen waarin wordt gesteld dat u 

een compleet en eerlijk overzicht toont.  
 
Door uw dienst op deze manier onder de aandacht te brengen, bedient u zich van vergelijkende 
reclame waarin u zich kleinerend uitlaat over de diensten en activiteiten van Independer en u de 
goede naam en reputatie van Independer aantast. Independer ziet niet in welke te respecteren 
rechtvaardiging er is voor deze handelswijze. Er is bv. geen sprake van humor, maar eerder van 
een duidelijk afzetten tegen Independer. Dat dit ook de expliciete bedoeling is van de 
reclamecampagne blijkt ook uit de opdracht die u aan uw reclamebureau heeft meegegeven 
(“Hoe kunnen we het als nieuwkomer in de categorie online verzekerings-vergelijkers winnen van 
die ene categoriedominante speler?”). Daaruit blijkt duidelijk dat commerciële 
concurrentiemotieven een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij het kleineren van 
Independer. Ook overigens is de insteek van uw lancering op de markt er slechts op gericht om 
Independer te kleineren. Zo heeft u in De Telegraaf (“Aanval op Independer”)  laten optekenen dat 
‘Independer klanten probeert te werven met nep-kortingen’ en dat ‘Independer consumenten 
misleidt bij het kiezen van de goedkoopste aanbieder’. Deze wijze van opereren komt er in 
essentie slechts op neer dat u er naar streeft marktaandeel te veroveren met de 



 

 

 

reclameboodschap dat u pretendeert ‘beter’ te zijn; niet zozeer door op correcte wijze te wijzen op 
eigen deugden, maar door het verstrekken van onjuiste kleinerende informatie over Independer, 
waarbij de zorgvuldig opgebouwde reputatie van ‘Indy’ belachelijk wordt gemaakt.  
 
De vergelijking is naar het oordeel van Independer bovendien misleidend; de mededeling dat 
Betch het scherper ziet dan Independer is (in haar algemeenheid) niet juist. Dit mede ook in het 
licht van de vele opmerkingen op internet in recente dagen over gebrekkige dienstverlening door 
Betch.nl. 
 
Terzijde wordt er overigens nog op gewezen dat uw superioriteits-claims ook al onjuist zijn, omdat 
uw dienst niet lijkt te voldoen aan de eisen voor het tot stand brengen van een verzekering tussen 
een cliënt en een verzekeraar. Naast meer formele eisen worden er ook specifieke eisen gesteld 
aan het correct, duidelijk en niet misleidend vermelden van de zoekresultaten. Met name speelt 
daarbij een rol dat transparantie wordt betracht over eventuele banden met een 
verzekeringsmaatschappij en over het verdienmodel dat achter de website zit.  
 
Resumerend: wij zijn van mening dat u inbreuk maakt op onze auteursrechten ten aanzien van 
‘Indy’, althans dat u overigens onrechtmatig jegens Independer handelt door ‘Indy’ te gebruiken in 
uw reclamecampagne. Daarnaast zijn wij van mening dat u zich bedient van ongeoorloofde 
vergelijkende reclame ex. 6:194a BW. U doet vergelijkende uitspraken welke onjuist zijn en 
daarom verzoeken wij u op grond van artikel 6:195 BW uw stellingen gemotiveerd te bewijzen.  
 
Door uw handelen lijdt Independer grote schade. Naast de evidente schade die Independer lijdt 
doordat zij op onjuiste wijze in een vergelijkende reclame is betrokken wordt nog uitdrukkelijk 
gewezen op de grote schade die u toebrengt aan de advertising property ‘Indy’ van Independer. 
‘Indy’ wordt sinds medio 2010 door Independer in (nagenoeg) al haar TV reclames gebruikt. 
Independer is in de afgelopen jaren in staat gebleken aan deze advertising property positieve 
gevoelens van consumenten te verbinden. De zeer intensieve reclame campagne die in de 
voorbije dagen (eergisteren op 19 november 2013) haar aanvang heeft genomen is er op gericht 
en heeft tot gevolg dat de positieve consumenten associaties met Indy worden afgebroken. De 
schade die u daarmee aanricht is onherstelbaar.  
 
Op grond van het bovenstaande zijn wij gerechtigd alle door ons geleden schade vergoed te zien 
en alle kosten die wij hebben moeten maken ter voldoening buiten rechte (ex 6:96 BW) op u te 
verhalen. Wij willen het echter niet zo ver laten komen. Dat was ook de reden dat wij eerder 
trachtten telefonisch met u te overleggen om te bezien of u uw handelen niet zou willen 
beëindigen. Om juridische actie te voorkomen verzoek en voor zover nodig sommeer ik u om mij 
uiterlijk 22 november 2013 te 13.00 uur schriftelijk en onvoorwaardelijk te bevestigen: 

- dat u ieder verder gebruik van Indy op uw website en (alle) overige (commerciële) 
uitingen die een inbreuk vormen op onze auteursrecht (of overigens onrechtmatig zijn) 
met onmiddellijke ingang heeft gestaakt en gestaakt zult houden; 

- dat u ieder gebruik van kleinerende suggesties of uitingen jegens Independer met 
onmiddellijke ingang heeft gestaakt en gestaakt zult houden; 

- dat u ons uiterlijk 22 november te 13.00 uur een deugdelijke en complete onderbouwing 
zult zenden van alle uitingen die in deze brief zijn aangehaald (waaronder met name de 
claims dat u geheel onafhankelijk bent, dat u alle verzekeringen en alle vergelijkers 
vergelijkt, dat u compleet zoekt en dat u beter, scherper en vollediger zoekt dan welke 
andere aanbieder dan ook) bij gebreke waarvan: 
• u zich met onmiddellijke ingang zult onthouden van het gebruik van dergelijke 

claims; 
• u op uw website, alsook in alle media waarin u de lancering van uw website heeft 

laten publiceren, een rectificatie zult plaatsen met daarin opgenomen dat de 
reclame-uitingen misleidend waren en dat daarin op onjuiste en ongeoorloofde wijze 
een vergelijking is gemaakt met Independer.  

 
Indien wij niet van u vernemen zullen wij rechtsmaatregelen jegens u treffen. Door uw eenzijdige 
actie werd Independer zonder voorafgaand contact op een zeer korte termijn geconfronteerd met 
uw groots opgezette (en vermoedelijk gericht voorbereide) campagne. Omdat wij grote schade 
ondervinden van uw handelen hebben wij gemeend u daar direct op te moeten wijzen. Daarom 



 

 

 

behouden wij ons het recht voor op een nader moment andere en verdergaander stellingen en 
vorderingen naar voren te brengen.  
 
Tot slot willen wij nogmaals aangeven dat wij het betreuren dat u heeft gemeend op deze wijze te 
moeten concurreren. Er is zeker plek voor andere vergelijkingssites en Independer is ook een 
voorstander van vergelijking binnen de eigen markt. Net als dat het geval is met vergelijking van 
verzekeringen meent Independer echter dat die vergelijking dan wel objectief, niet onnodig 
grievend, niet afbrekend moet zijn, en dat deze vergelijking de rechten van anderen respecteert 
en dat daarmee geen onnodige schade wordt toegebracht.  
 
Graag vernemen wij van u.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ruud Martens 
 

 


