GEBRUIKERSVOORWAARDEN FORUM GELDERLAND
Het Forum Gelderland (hierna: het Forum) is een initiatief van de Provincie Gelderland (hierna: de
Provincie). Deze gebruikersvoorwaarden (hierna: de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder
gebruik van de het Forum.
Doordat u hebt ingestemd met de Voorwaarden is een overeenkomst tot stand gekomen tussen u
en de Provincie, die het Forum ontwikkeld heeft, exploiteert en beheert. Van deze overeenkomst
maken de Voorwaarden deel uit. Waar in het vervolg van de Voorwaarden wordt gesproken over
“wij” of “ons” wordt daarmee bedoeld de Provincie. Waar wordt gesproken van “u” wordt u als
gebruiker van het Forum bedoeld.
Als Provincie mogen wij de Voorwaarden aanpassen. Een nieuwe versie van de voorwaarden
vervangt van rechtswege deze versie. Eventuele door u gebruikte voorwaarden zijn niet van
toepassing.

Artikel 1 - Algemeen
1.
2.
3.

De Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Forum.
Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De Voorwaarden zijn
ook te raadplegen via http://forum.gelderland.nl.
Als een Voorwaarde ongeldig is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de
Voorwaarden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die
zoveel mogelijk lijkt op de ongeldige bepaling.

Artikel 2 - Gedragsregels van het Forum
1.
2.
3.
4.

5.

Het gebruik van het Forum mag niet in strijd zijn met het Nederlandse recht.
Het is niet toegestaan het Forum te gebruiken voor commerciële doeleinden of teksten
via het Forum te verspreiden die (mogelijk) commercieel van aard zijn.
Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder de naam van iemand anders
of zich op een andere manier voor te doen als iemand anders.
Het is niet toegestaan om het volgende via het Forum te verspreiden:
a. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend zijn of aanzetten
tot haat of activiteiten of handelen in strijd met de wet;
b. Teksten die grof taalgebruik bevatten of anderszins fatsoensnormen overschrijden;
c. Teksten die persoonlijke informatie over derden bevatten;
d. Teksten die het ongestoorde gebruik van het Forum door andere gebruikers
verhinderen;
e. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
f. Reclame;
g. Foute of misleidende informatie;
h. Virussen of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of
andere gebruikers aan te richten.
U garandeert dat de bijdragen die u op het Forum plaatst (inclusief de teksten waar u
door middel van hyperlinking naar verwijst) correct en niet misleidend zijn.

6.

7.
8.

Het noemen van geregistreerde handelsmerken is inherent aan het karakter van het
Forum. Als u dit wilt doen, dient u dit echter op een zorgvuldige wijze te doen, zonder
dat daarbij de belangen van derden onevenredig worden benadeeld.
Uw bijdragen op het Forum worden geplaatst zonder tussenkomst van de Provincie. Wel
zal de Provincie met enige regelmaat de bijdragen op het Forum controleren.
Indien de Provincie van oordeel is dat sprake is van het plaatsen van bijdragen op het
Forum in strijd met de hiervoor genoemde regels of indien de Provincie daar anderszins
aanleiding toe ziet, is de Provincie gerechtigd bijdragen op het Forum te verwijderen of
aan te passen.

Artikel 3 – De inhoud van het Forum
1.

2.

3.

Het doel van het Forum is om een platform te bieden waar u uw mening kunt delen en
meningen van derden kunt lezen over thema’s die spelen binnen de Provincie. U dient
zich daarbij wel te realiseren dat alle berichten die op het Forum geplaatst zijn
persoonlijke meningen zijn. Dit betekent:
a. dat de juistheid van de berichten die u leest op geen enkele wijze door de Provincie
gegarandeerd kan worden;
b. dit persoonlijke meningen betreffen die niet gedeeld worden door de Provincie;
c. dat u zich ervan bewust bent dat derden gebruik kunnen maken van de berichten
die u plaatst op het Forum en daarmee in de openbaarheid terecht komen.
Vanwege het bepaalde in het eerste lid komt u met de Provincie overeen dat wij jegens
u niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het
gebruik van het Forum. Zouden wij om wat voor reden dan ook toch jegens u
aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 3.500,- per
gebeurtenis met een maximum van € 5.000,- per jaar.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden, waar op het
Forum met links naar wordt verwezen.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van het Forum
1.
2.

3.

Wij spannen ons in om ervoor zorg te dragen dat het Forum beschikbaar is. Wij
garanderen niet dat het Forum foutloos werkt of altijd beschikbaar is.
Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment onmiddellijk te stoppen met de
exploitatie van het Forum en in verband daarmee uw account en uw bijdragen te
verwijderen.
Wij komen met u overeen dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de onbeschikbaarheid van het Forum. Zouden wij
om wat voor reden dan ook toch jegens u aansprakelijk zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 3.500,- per gebeurtenis met een
maximum van € 5.000,- per jaar.

Artikel 5 - Gebruikersaccount
1.

Het is niet toegestaan de inloggegevens van uw account te delen met derden. De
Provincie mag erop vertrouwen dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u
gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.

2.

Als u het vermoeden heeft dat uw account misbruikt wordt, dient u dit zo snel mogelijk
te melden bij de Provincie via forum@gelderland.nl

Artikel 6 - Privacy
1.
2.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de wijze als beschreven in het Privacy
Statement.
Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zich op het Forum
bevindende content rusten in beginsel bij ons. U mag de content van het Forum niet
kopiëren, reproduceren en/of anderszins openbaar maken.
Indien u een bijdrage op het Forum plaatst, bent u verplicht om op ons eerste verzoek
de op deze bijdrage rustende intellectuele eigendomsrechten aan ons over te dragen. De
eventuele kosten die een dergelijke overdracht met zich brengt komen voor onze
rekening.
U geeft ons het exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke recht om uw bijdrage en
andere door u aan ons verstrekte informatie te gebruiken, zonder dat wij u daarvoor een
vergoeding verschuldigd zijn. Dit gebruik is onbeperkt. Dat betekent dat wij (onderdelen
uit) uw bijdrage bijvoorbeeld mogen gebruiken in uitingen van de Provincie, plaatsen op
social media en overdragen aan derden.
Als wij van het hiervoor genoemde recht gebruik maken, zijn wij eveneens gerechtigd uw
bijdrage aan te passen.
U stemt ermee in dat als wij dat willen, wij uw naam zullen vermelden bij (een
aangepaste versie van) uw bijdrage. Indien wij dat niet willen, zijn wij ook gerechtigd
(een aangepaste versie van) uw bijdrage openbaar te maken zonder de vermelding van
uw naam. U doet in verband daarmee voor zover de wet dat toelaat afstand van alle op
de bijdrage rustende (persoonlijkheids)rechten.
Het is u verboden om op het Forum content te plaatsen waarvan de intellectuele
eigendomsrechten bij derden rusten. U staat ervoor in dat uw review geen inbreuk
maakt op de rechten van derden. Doet u dit toch, dan dient u de eventuele schade die
wij daardoor leiden te vergoeden.
U stemt er mee in dat u uw volledig medewerking zult verlenen indien wij ons dienen te
verweren tegen een derde die stelt dat wij inbreuk maken op zijn rechten vanwege uw
review.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Provincie samenvattingen of
overzichten van de bijdragen op het Forum te publiceren (ook niet door middel van
frame- en/of hyperlinks).

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen
Op de Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Als er een geschil ontstaat over het
Forum is de rechtbank Gelderland bevoegd om over het geschil te oordelen.

Artikel 9 - Klachten
1.

2.

Als u op het Forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten aantast of
die in strijd is met de Voorwaarden, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij
onderzoeken alle klachten en kunnen passende maatregelen nemen, zoals verwijdering
van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke
gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan
het Forum.
U kunt uw klacht kenbaar maken aan de Provincie via contact op onze website.

