Gebruiksovereenkomst

Een forum is een gemeenschap. Net zoals in het echte leven zijn er regels nodig om ervoor zorgen
dat alles vlot en correct kan verlopen.
Daarom vragen we dat je deze gebruiksovereenkomst leest en ermee instemt.
-----------------------------------------------------------------------------Dit forum, het ChowChowPraat forum, is een particulier initiatief en heeft geen binding met welke
vereniging, instantie of groep dan ook.
Wel biedt het forum een platform voor support aan de Nederlandse Chow Chow Club (NCCC). Echter
kunnen hier geen rechten aan verbonden worden.
Berichten, aankondigingen of promotie over of voor andere (ras-)verenigingen, communities of
groepen zijn niet toegestaan en vereisen, alvorens plaatsing, de toestemming van de beheerder van
dit forum.
De beheerder(s) en moderator(s) dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, of
juistheid van de inhoud van de berichten. Dat geldt ook voor onverdraagzaam taalgebruik..
-------------------------------------------------------------------------------- Dit forum bezit mogelijk links naar andere websites en bestanden. De beheerder en moderator(s)
van dit forum hebben geen controle over de inhoud en kunnen niet garanderen dat hier geen
aanstootgevende informatie in staat. Als zij op de hoogte zijn van dit soort materiaal, waarvan ze
denken dat het ongepast is, zullen zij de links naar deze informatie verwijderen.
-------------------------------------------------------------------------------Wat wordt er niet toegestaan:
-Spammen: Advertenties, kettingbrieven, piramide-spelen en sollicitaties zijn ongepast en niet
toegestaan. Links naar je eigen site, verspreid over het hele forum, vallen hier ook onder. (Het is wel
toegestaan een link in je handtekening en in je profiel te plaatsen.)
- Onverdraagzaamheid: Hatelijke, racistische, fascistische, bedreigende, seksueel getinte,
denigrerende, lasterende of schokkende berichten en afbeeldingen plaatsen is ten strengste
verboden. Plaats ook geen persoonlijke gegevens van derden (zoals naam, adres, telefoonnummer,
...) op het forum.
- Auteursrechten verbreken: Je mag geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde
teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij jezelf de eigenaar bent van het respectievelijke recht van de
betreffende tekst of afbeeldingen. Teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met de internationale
wetgeving zijn per definitie niet toegestaan in het forum!

Berichten met een commerciële lading (of belang), b.v. advertenties, zijn niet toegestaan. Het
commercieel direct of indirect aanbieden of als beschikbaar aanmerken van Chow Chows (w.o.
puppy’s bij bv fokkers) wordt niet getolereerd. Dat geldt ook voor het bewust linken naar websites
waar (actueel) Chow Chows aangeboden worden. Wel kan er gerefereerd worden naar pagina's van
de Nederlandse Chow Chow Club (NCCC) op de plaatsen waar het om (pup) bemiddeling gaat.
--------------------------------------------------------------------------------Mogelijke maatregelen bij overtredingen:
- Aanpassen van een bericht: Een moderator of een beheerder kan een bericht aanpassen als hij /zij
vindt dat de inhoud ongeschikt is of in strijd is met de gebruikersovereenkomst. Er wordt steeds
gezegd waarom het bericht werd aangepast om verwarring te vermijden.
- Verwijderen van een bericht: Een moderator of een beheerder kan een bericht verwijderen als hij
/zij vindt dat de inhoud ongeschikt is of in strijd is met de gebruikersovereenkomst.
- Verbanning: Als je meermaals de regels overtreedt, kan je de toegang tot het forum ontzegd
worden. Deze (drastische) maatregel zal slechts na verscheidene waarschuwingen toegepast en als
laatste middel gebruikt worden.
-------------------------------------------------------------------------------Het is niet mogelijk dat de beheerder of moderator de diverse berichten altijd controleert.
Onthoud dat alle hier geopenbaarde informatie volledig publiek wordt en wees daarom voorzichtig
met persoonlijke informatie. Deelnemers, die bepaald informatie aanstootgevend vinden worden
aangeraden per e-mail contact op te nemen met de beheerder/moderator
(p.wellinga(at)happychows.nl).
------------------------------------------------------------------------------Persoonlijke informatie:
- Dit forum vraagt persoonlijke informatie bij het registeren (zoals je naam, je e-mail adres, enz). Je
beslist zelf hoeveel je wilt vrijgeven en je kan te alle tijden deze informatie aanpassen of verwijderen.
- Verder verzamelen we ook andere informatie (zoals je ip-adres, welke browser je gebruikt, enz).
Deze informatie zal aangewend worden om het forum beter aan te passen en af te stemmen op de
gebruikers ervan. Ze kan ook aangewend worden bij het nemen van beslissingen indien je de
overeenkomst overtreden hebt.
- Dit forum gebruikt cookies om je bezoek aan het forum meer persoonlijk te maken. Met behulp
van deze cookies worden je persoonlijke instellingen gewaarborgd en wordt er bijgehouden welke
boodschappen je al gelezen hebt. (We raden je ten sterkste aan het gebruik van cookies toe te laten
voor alle YaBB-fora)
- Niets van de ingezamelde informatie wordt verkocht, doorgegeven of bekend gemaakt aan derden.

-------------------------------------------------------------------------------De beheerders en/of moderators verklaren geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de
inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten.
De beheerders en/of moderators behouden zich het recht om berichten, zonder opgaaf van redenen,
te verwijderen, dan wel aan te passen.
De eindgebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar
bericht(en).
-------------------------------------------------------------------------------Door de "Akkoord" knop/toets aan te vinken en te registreren geeft u aan de
gebruikersovereenkomst/voorwaarden gelezen te hebben en gaat u akkoord en bevestigt u tevens
12 jaar of ouder te zijn.

