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GEDRAGSREGELS DEELNAME FORUM
De Hidradenitis Patiënten Vereniging heeft op haar website mogelijkheden om ervaringen te delen met lotgenoten.
In de dagboeken kun je je persoonlijke verhalen kwijt, je kunt op bepaalde tijdstippen chatten met (ervarings-)
deskundigen, in forums discussiëren over actuele onderwerpen of tips en vragen toevoegen. Om dit interactieve
verkeer in goede banen te laten verlopen, hebben we enkele huisregels voor gebruikers opgesteld.
Toezicht
Deelname aan dit openbare en interactieve onderdeel van deze site is op eigen risico! De Hidradenitis Patiënten
Vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die verband houden met deelname. De beheerder
houdt toezicht op de goede gang van zaken. Bij constatering van het overschrijden van de regels, kunnen beheerders
maatregelen treffen, die onder andere kunnen inhouden dat de gebruiker (tijdelijk of permanent) de toegang wordt
ontzegd.
Algemene uitgangspunten
• De gebruiker stemt er in toe dat het IP-adres van zijn computer bij ieder geplaatst bericht door het systeem wordt
opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan
derden. De beheerder is niet aansprakelijk voor hackpogingen die als gevolg hebben dat deze informatie bekend
wordt aan derden.
• De gebruiker stemt er in toe dat het systeem cookies van de gebruiker bewaart. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. De informatie die de cookies bevat zal niet bekend worden
gemaakt aan derden.
• Het e-mailadres dat de gebruiker opgeeft, wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van de gebruikersnaam en het
wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord, mocht de gebruiker zijn wachtwoord vergeten.
Spelregels
• De gebruiker erkent dat de berichten op dit interactieve deel van de site meningen en gezichtspunten van gebruikers zijn en niet van de beheerders(uitgezonderd de berichten die zijzelf heeft geplaatst).
• De gebruiker plaatst geen kwetsende, obscene, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel-georiënteerde
berichten. Als dergelijk taalgebruik wél wordt geconstateerd, volgt uitsluiting.
• De gebruiker geeft nooit huisadressen of telefoonnummers van zichzelf of anderen aan buitenstaanders.
• Het is niet toegestaan dat de gebruiker opzettelijk andermans naam aanneemt.
• Reclame maken door de gebruiker, in welke vorm dan ook, is nadrukkelijk verboden! Hierop volgt een permanente
uitsluiting.
• De gebruiker wordt geacht alleen gebruik te maken van een chat of forum als die ook voor de gebruiker bestemd is
(leeftijd, doelgroep, onderwerp).
• Als de beheerder om aanvullende gegevens vraagt (via een pop-up), dan is de gebruiker verplicht te reageren!
• Het is de gebruiker niet toegestaan om met meerdere namen op dezelfde chat of forum in te loggen.
• De gebruiker houdt zich aan de van toepassing zijnde rechtsregels. Als de gebruiker deze regels overtreedt of
anderszins weigert aanwijzingen van de beheerder op te volgen, is de beheerder gemachtigd om de gebruiker de
deelname permanent te ontzeggen. Eventueel wordt de provider op de hoogte gesteld van het ongewenste gedrag.
Beheerregels
• De beheerder zal ongewenste berichten zo snel mogelijk verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder
bericht te controleren. De beheerder kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten
van de gebruikers.
• De beheerder van de site heeft het recht berichten te verwijderen, te bewerken of te verplaatsen op het moment
dat zij dit passend vindt. Ook mag de beheerder forums, chatsessies of dagboeken sluiten.
• De instructies van de beheerder van de site moet te allen tijde opgevolgd worden. Maatregelen die beheerder
neemt, staan niet ter discussie.
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