Sitereglement
Geachte sitegebruiker,
De bedoeling van deze website is het delen van kennis en ervaringen over de praktijk van
Emerges BV, en het verkrijgen van discussies en interacties over de betreffende onderwerpen.
In dat kader stellen wij alle bijdragen op prijs, en zullen niets aanpassen aan de inhoud van
bijdragen van gebruikers.
Echter, om een en ander toch fatsoenlijk te laten verlopen gelden er regels voor het gebruik
van de site en de inhoud van de geplaatste reacties, berichten, commentaren etc. Reacties,
berichten en commentaren kunnen (doch zullen lang niet altijd) onderworpen zijn aan
voorafgaande goedkeuring door de sitebeheerder.
Bij het overtreden van de regels zoals hieronder vermeld wordt eerst een waarschuwing
gegeven. Bij herhaaldelijke overtreding kan de gebruiker van de site verwijderd worden.
Berichten, die naar het oordeel van de sitebeheerder niet behoorlijk of onnodige schadelijk,
kwetsend of anderszins ongewenst zijn, zullen worden verwijderd.

Regels voor deelname aan de site
•

•
•

•

•

Op de site gelden de normale fatsoensregels. Dat wil zeggen dat het gebruik van
scheldwoorden, schuttingtaal en seksueel getinte opmerkingen uit den boze zijn! Dit
geldt eveneens voor het bekend maken van iemands privé-gegevens zonder diens
toestemming. Discussies over politieke en geloofsgerelateerde onderwerpen mogen
niet op dit forum worden geplaatst, dit geldt ook voor seksueel expliciete en andere
mogelijk schokkende afbeeldingen.
We hebben hier graag een goede sfeer. Berichten met stemmingmakerij en uitlokking
worden verwijderd.
Hetzelfde geldt voor racisme en discriminatie - dit zijn strafbare feiten en dus NIET
toegestaan. Dit geldt voor zowel berichtteksten, forumnamen, persoonlijke signaturen
en afbeeldingen.
Het plaatsen van informatie die illegaal is of gebruikt kan worden voor activiteiten die
illegaal zijn, is op deze site niet toegestaan. Deze informatie wordt direct van de site
verwijderd.
Het onderwerp van een discussie en de inhoud ervan moeten overeen komen. Als de
discussie (erg) afdwaalt van het onderwerp waar deze mee is gestart kan het
betreffende gedeelte van de discussie door een moderator of de webmaster naar een
nieuwe discussie verplaatst worden of kunnen de betreffende berichten verwijderd
worden.

•
•
•
•

Discussies, advertenties en/of andere pagina's worden verplaatst als ze op een ander
forum/categorie thuishoren.
Beperk je bij citeren tot het citeren van een zin cq zinnen waar je op wilt reageren, te
lange citaten worden niet op prijs gesteld.
Persoonlijke discussies graag over andere media en niet via de site.
Acquisitie en andersoortige wervingsactiviteiten van anderen dan Emerges BV wordt
ook niet op prijs gesteld, en kan worden verwijderd.

Sitebeheer
•

•
•

Wat wel of niet binnen het sitereglement valt wordt bepaald door de sitebeheerder.
Deze kan een waarschuwing uitdelen, berichten en/of onderwerpen/advertenties
aanpassen, verwijderen en/of blokkeren, al zal hij met deze bevoegdheid terughoudend
omgaan.
Het ingrijpen van een sitebeheerder zal worden toegelicht met de reden van zijn
optreden.
Reacties op acties van sitebeheerder worden niet publiekelijk op het forum
bediscussieerd, maar dienen via een privébericht aan de sitebeheerder te worden
gestuurd. Publieke reacties op de site zullen niet worden beantwoord, zo nodig worden
verwijderd en de betreffende discussie zal worden geblokkeerd of verwijderd.

Aansprakelijkheid
•

Sitegebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hetgeen ze op deze site
schrijven cq plaatsen. De sitebeheerder en Emerges BV kunnen op geen enkele manier
direct en/of indirect aansprakelijk worden gehouden voor hetgeen door andere
gebruikers op de site wordt geschreven.

Regels voor advertenties en commercie
•
•

•
•

Advertenties mogen door sitegebruikers niet worden geplaatst.
Reclame wordt zoveel mogelijk geweerd van de site. Het is derhalve niet toegestaan in
advertenties, berichten en/of signaturen te verwijzen naar producten en/of diensten die
de auteur, of een relatie van deze, commercieel aanbiedt. Ook het verwijzen naar een
commerciële website van de auteur, of een relatie van deze, is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan een bedrijfsnaam als gebruikersnaam te gebruiken.
Het aanbieden van diensten door sitegebruikers wordt gezien als een reclameactiviteit
en/of advertentie.

