Gebruikersvoorwaarden Forum
De-amazones.nl is bedoeld als ontmoetingsplek voor (jonge) vrouwen met borstkanker en
de mensen om hen heen. Aanmelden bij de-amazones.nl heeft meestal een trieste reden,
bijvoorbeeld diagnose borstkanker, erfelijke belasting, zorgen over een knobbeltje in je borst
en/of onzekerheid over je toekomst. Ook met en na borstkanker zijn er echter nog genoeg
vrolijke momenten en aarzel niet om daar ook over te schrijven.
Om de-amazones.nl overzichtelijk, netjes en gezellig te houden vragen wij je om je aan een
aantal regels te houden.
Voorstellen
Voordat je een bericht gaat plaatsen vinden we het fijn als je eerst even iets over jezelf
schrijft in je eigen verhaal (in je profiel) of in "Lotgenoten stellen zich voor" op het forum.
Profiel
Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens in hun profiel. Je kunt alleen een
profiel aanmaken als je je aanmeldt met een geldig e-mailadres. Het is niet toegestaan om
meerdere accounts per persoon te gebruiken. Deze zogenaamde klonen worden verwijderd.
Houd daarbij in gedachten dat de-amazones.nl openbaar is en dat iedereen kan meelezen.
Een zelfgekozen/verzonnen naam (‘nickname’) beschermt je privéleven. Wij verwijderen
nooit profielen. Aanpassen van je gebruikersnaam is alleen mogelijk in overleg met de
moderatoren via info@de-amazones.nl met duidelijke uitleg van de reden. De moderatoren
van BVN/Expertgroep Jonge vrouwen behouden zich het recht voor om een aanvraag te
weigeren.
Houding en taalgebruik
Op de-amazones.nl geldt vrijheid van meningsuiting, dat betekent dat een afwijkende
mening is toegestaan. Elke mening over een bepaald onderwerp is toegestaan. Dit houdt
een discussie levendig. Vrijheid van meningsuiting betekent echter niet dat alles maar kan.
Wat beslist NIET is toegestaan is het persoonlijk aanvallen van anderen. Dit betreft niet
alleen rechtstreekse aanvallen maar ook iedere (indirecte) vorm van pesten. Schelden en
vloeken, seksistische, racistische en kwetsende reacties horen hier niet thuis. Ook het
plaatsen van pornografische afbeeldingen en/of websites is niet toegestaan. We respecteren
elkaar en elkaars meningen en helpen elkaar als dat kan. Vergeet niet dat alles op deamazones.nl openbaar is. Iedereen kan meelezen en de Google cache bewaart materiaal
ontzettend lang. Let daarom op wat je schrijft! Onze moderators halen in principe geen
berichten weg ook niet als jij je later bedenkt. Schrijf je berichten in het Nederlands zodat het
voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. De moderatoren van BVN/Expertgroep Jonge
vrouwen behouden zich het recht voor om iemand zonder opgaaf van reden de toegang tot
de-amazones.nl te ontzeggen.
Geen reclame maken
Het is niet toegestaan berichten te posten met als doel reclame voor jouw of andermans
site/bedrijf/product e.d. te maken. Er mogen ook geen urls geplaatst worden naar sites met
illegale software of andere piraterij. De-amazones.nl van BVN/Expertgroep Jonge vrouwen
kan alle financiële steun zelf goed gebruiken en om die reden kunnen we het niet toestaan
dat er oproepen worden geplaatst voor fondsenwerving voor derden.

Oproepen
Oproepen voor bijvoorbeeld interviews, onderzoeken, televisie of radioprogramma`s mogen
NIET zonder toestemming van de moderatoren geplaatst worden. Als je een oproep wilt
plaatsen stuur dan een mail naar communicatie@borstkanker.nl met een duidelijke uitleg en
motivatie. BVN/Expertgroep Jonge vrouwen bepaalt of jouw oproep van meerwaarde is voor
de-amazones.nl. De moderatoren behouden zich het recht voor om een oproep te weigeren.
Privacy
Het is verboden om privacygevoelige informatie te plaatsen. Berichten waar namen, emailadressen, telefoonnummers en adressen worden genoemd kunnen worden
verwijderd/aangepast. Noem ook geen namen van artsen of andere (medische)
professionals. De informatie op de-amazones.nl is openbaar en dus voor iedereen te lezen.
Bronvermelding
Als je een tekst of een artikel wilt delen, plaats dan een korte samenvatting of kopieer
maximaal enkele regels. Vermeld daarnaast de bron of auteur erbij en plaats de link van de
oorspronkelijke website. Dit is wettelijk verplicht in verband met auteursrecht.
Nieuw onderwerp openen / discussie starten
Om het forum overzichtelijk te houden is het niet toegestaan om meerdere topics te openen
met hetzelfde onderwerp. Zorg dat in je bericht duidelijk overkomt wat je bedoelt.
Reactie plaatsen
Reacties moeten betrekking hebben op het onderwerp in het betreffende topic. Quoten is
prima, maar realiseer je dat eindeloze citaten het forum moeilijk leesbaar maken. De term
"off-topic" wordt gebruikt zodra je met je berichten van het onderwerp afwijkt. Als een medegebruiker of moderator zegt graag "on-topic" te blijven, wordt hiermee bedoeld het originele
onderwerp weer op te pakken en verder niet meer off-topic te gaan.
© Copyright
Alle rechten voorbehouden.
Wanneer je iets wilt publiceren van deze website mag dit alleen door voorafgaand aan
plaatsing schriftelijke toestemming te hebben gevraagd aan de moderatoren van
BVN/Expertgroep Jonge vrouwen, per e-mail: info@de-amazones.nl. Zonder deze
toestemming mag niets van deze website worden gebruikt of gereproduceerd ten behoeve
van (commercieel) gebruik door middel van plaatsing elders op het web.
Je mag stukken van deze website wel downloaden en bekijken op je computer of printen op
je eigen printer ten behoeve van persoonlijk gebruik. Het gaat dan om een enkel exemplaar
voor eigen privégebruik, het is niet toegestaan dit exemplaar te dupliceren.
Er wordt continue gecontroleerd of onze regels worden gerespecteerd. Wanneer wij moeten
constateren dat dit niet het geval is, is degene die deze regels niet heeft gerespecteerd in
strijd met het zogeheten auteursrecht. Er kunnen dan juridische stappen worden
ondernomen.
IP-adres
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.

Klachten?
De moderators houden toezicht op de website. Zij zijn regelmatig aanwezig maar het is
onmogelijk om 24 uur per dag alles te volgen. Heb je het idee dat een bericht in strijd is met
de regels of het goede fatsoen, e-mail dan naar info@de-amazones.nl. Wij zullen dan het
betreffende bericht beoordelen en eventueel verwijderen/aanpassen.
Wij gaan ervan uit dat je je aan deze voorwaarden houdt. Deze voorwaarden gelden voor
alle gebruikers van de website. Gedrag dat echt te ver gaat zal besproken worden; wij
kunnen en zullen als dat nodig is profiel blokkeren.
Wij wensen je veel succes op onze website.
Heb je vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden neem dan contact op via
info@de-amazones.nl.
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