GEBRUIKSVOORWAARDEN FORUM OP DE WEBSITE VAN LVV
Welkom op het forum van de LVV! Dit forum is bedoeld voor leden die andere leden
willen vragen mee te denken over zaken die hen bezighoudt. Voor vragen en
opmerkingen over het forum en de internetsite mail naar: info@lvvv.nl
Gebruikersvoorwaarden
Om dit forum prettig en informatief te houden, zijn er een aantal simpele
gebruikersvoorwaarden opgesteld waar iedere bezoeker zich aan dient te houden. De
LVV heeft de mogelijkheid en de bevoegdheid om bezoekers te allen tijde van het forum
te weren indien deze bezoekers zich niet aan deze gebruikersvoorwaarden houden.
•
•
•
•
•
•
•

Benader andere deelnemers met respect en wees beleefd.
Gebruik correcte taal.
Geef in uw ‘onderwerp’ duidelijk aan waarover het gaat.
Houd uw bericht beknopt en relevant.
Wees spaarzaam met het gebruik van hoofdletters. Berichten uitsluitend in
hoofdletters komen ‘schreeuwerig’ over.
Vermeld geen privacygevoelige gegevens van anderen.
Plaats elk bericht maar één keer.

Modereerbeleid
Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle berichten, onafhankelijk
van de inhoud, te laten staan. Een (scherpe) discussie moedigen we alleen maar aan.
Daar is een forum per slot van rekening voor bedoeld.
Indien berichten of discussies:
• agressief, bedreigend, lasterlijk, vulgair, schadelijk, obsceen, racistisch,
misleidend of anderszins ongepast zijn.
• links bevatten naar websites die inhoudelijk niet stroken met de algemeen
geldende fatsoensregels.
• reclame-uitingen bevatten;
wordt de bezoeker het forum verwijderd.
Mocht u een dergelijk bericht signaleren, reageer dan niet op het bericht zelf maar stuur
een mail naar het secretariaat.
Algemeen
De LVV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de berichten die in het
forum worden geplaatst evenmin voor juridische of andere gevolgen. De LVV behoudt
zich het recht voor om berichten zonder waarschuwing van dit forum te verwijderen,
topics te sluiten of op slot te doen. Over het modereerbeleid en de
gebruikersvoorwaarden kan niet met de LVV worden gecorrespondeerd. De LVV behoudt
zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
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