Gebruikersvoorwaarden Sunweb Forum
Deze voorwaarden (Gebruikersvoorwaarden Sunweb Forum) zijn van toepassing op uw
bezoek en gebruik van het Sunweb Forum op de website van Sunweb Vakanties. Door in
te loggen en u te registreren, geeft u aan akkoord te gaan met de
Gebruikersvoorwaarden van het Sunweb Forum.
Partijen
Verwijzingen naar ‘u’, ‘uw’, ‘gebruiker(s)’ staan voor u als geregistreerde gebruiker van
het Sunweb Forum. Verwijzingen naar ‘Sunweb’, ‘wij’, ‘ons’ staan voor de partij die de
dienst (Sunweb Forum) aanbiedt.
Copyright en intellectuele eigendomsrechten
Uw inhoud
De inhoud die wordt toegevoegd door u als gebruiker, zal eigendom worden van Sunweb.
Ook nadat u als gebruiker uw account wilt verwijderen. Als gebruiker mag u geen
auteursrechtelijk inhoud op het forum openbaar maken.
Ons recht
Sunweb behoud zich het recht voor om inhoud te kunnen verwijderen, aanpassen en
inkorten zonder daarover dat zij zich daarvoor hoeven te verantwoorden.
Minderjarigen
Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming aan hun ouders of wettelijke
vertegenwoordigers vragen voor het registeren op het Sunweb Forum.
Aansprakelijkheid
Sunweb is niet verantwoordelijk voor enige schade aan gebruikers of de inhoud van de
content.
Voorzichtigheid
Wij adviseren u als gebruiker om voorzichtig om te gaan met persoonlijke informatie
(zoals e-mailadressen, telefoonnummers, boekingsgegevens etc.) en de beveiliging van
de gebruiker zijn hardware en software.
Huisregels
Op het forum gelden gedragsregels voor het plaatsen van inhoud.
Gebruikers zullen elkaar met respect behandelen. Gebruikers zullen geen racistische,
beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende
uitingen doen, grof taalgebruik hanteren, misplaatste grappen maken of andere
gebruikers op een andere manier lastig vallen.



Gebruikers zullen geen pornografisch of ander aanstootgevend materiaal plaatsen.
Verder is het gebruikers niet toegestaan om:
o door middel van het veelvuldig plaatsen van dezelfde tekst of tekens de
werking van het forum te verstoren;
o de werking van het forum, de website en/of andere computers of systemen
van de organisatie of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen:
 het verspreiden van virussen;
 het hacken of anderszins toegang verschaffen tot de computers of
systemen van de organisatie of andere gebruikers;
 het wissen van bestanden op computers of systemen van de
organisatie of andere gebruikers;
o het Sunweb Forum te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het
aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van
commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve)
spelletjes of het aanprijzen van andere chat kanalen of websites;
o het forum te gebruiken voor wettelijk niet toegestane activiteiten en
handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of
verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van mp3
bestanden of andere ongeautoriseerde verveelvoudigen van
auteursrechtelijk (of door andere rechten van intellectuele eigendom)
beschermde werken;
o bij het gebruik van het Sunweb Forum in strijd te handelen met de wet,
regels van zelfregulering of onethisch handelen;
o smaad/laster. Noem, bij negatieve ervaringen met personen/bedrijven,
geen (bedrijfs)namen en/of persoonsgegevens (zoals telefoonnummers, email adressen) maar hou je bericht algemeen;
o gebruik te maken van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open
proxies om het eigen ip-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel
volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing
vooraf;
o aanwijzingen van de redactie/moderators niet op te volgen.
o moderators te benaderen per privé bericht;
o te vragen om antwoorden en/of reacties via privé bericht of per e-mail;
o andermans identiteit te gebruiken;
o meer dan één gebruikersnaam te gebruiken.



Als een gebruiker van mening is dat het gedrag van een of meer andere
gebruikers in strijd is met de huisregels of anderszins onrechtmatig is, kan hij/zij
een e-mail sturen aan forum@sunweb.nl.



Gebruikers zullen zich onthouden van iedere activiteit of mededeling die de indruk
wekt dat hij/zij (actief) toezicht houdt (moderator is) op de website.



Als de organisatie tot de conclusie komt dat een gebruiker in strijd handelt met de
huisregels of overigens onrechtmatig handelt, zullen passende maatregelen
worden genomen. Zo kan de organisatie berichten aanpassen of verwijderen of
een gebruiker vragen de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kan
de organisatie een gebruiker tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot de
website (bannen).



De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker
lijdt of maakt indien de organisatie gebruik maakt van haar bevoegdheden onder
het bovenstaande.

