Algemene Voorwaarden www.onsijsselstein.nl

1. DEFINITIES:
1.0 De website
Deze website www.onsijsselstein.nl is voor iedereen die informatie wil vinden over organisaties en
activiteiten in de wijk.
1.1 Wijkpagina
IJsselstein bestaat uit vier wijken, namelijk: Noord, West, Centrum en Zuid. Voor alle wijken is één
wijkpagina beschikbaar op www.onsijsselstein.nl.
1.2 Gebruiker
De website en de diensten van www.onsijsselstein.nl zijn bedoeld voor bewoners van IJsselstein.
Bewoners kunnen via de wijkredactie content plaatsen op de website. Bij het plaatsen van content
verklaart de gebruiker akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.3 Eindredactie
De eindredactie van www.onsijsselstein.nl treedt op uit naam van www.onsijsselstein.nl. Zij wordt
geacht te spreken en handelen in overeenstemming met de eigenaren van de website. De redacties
op wijkniveau worden geacht om de kwaliteit te handhaven van het eigen wijkgedeelte op
www.onsijsselstein.nl. Alle beslissingen die genomen worden door de eindredactie zijn in principe
definitief. Zoveel mogelijk worden beslissingen in samenspraak met de wijkredacties genomen.
Wijkredacties worden over beslissingen geïnformeerd. Over deze beslissingen wordt niet
gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.
1.4 Eigenaar
De eigenaar van www.onsijsselstein.nl is stichting Pulse.
1.5 Netiquette:
De gebruiker dient zich bij het plaatsen van berichten te allen tijde te houden aan de zogenaamde
netiquette: de algemene fatsoens‐ en omgangsregels van het internet. Zie voor de gedragsregels het
redactiestatuut van www.onsijsselstein.nl.

2. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR GEBRUIKERS:
2.1 Degene die content aanlevert is verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste berichten op
zijn/haar naam.

3. AANSPRAKELIJKHEID:
3.1 Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit
handelingen en gedragingen van de gebruiker.
3.2 Er kan door www.onsijsselstein.nl geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid
of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens, informatie of software, noch met
betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.
www.onsijsselstein.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die
zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens,
informatie of software.
3.3 De gebruiker vrijwaart www.onsijsselstein.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de
bewering dat de forum inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

4. RECHTEN VAN www.onsijsselstein.nl EN VERBODSBEPALINGEN:
4.1 www.onsijsselstein.nl houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud
van berichten, reacties of andere content te wijzigen of te verwijderen.
4.2 Een gebruiker kan in beroep gaan tegen wijziging(en) en/of verwijdering(en). De wijkredactie kan
enkel bemiddelen in conflicten tussen de eigen wijkredactie en de gebruikers. De eindredactie kan
bemiddelen in conflicten tussen alle wijkredacties en de gebruikers.
4.3 Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden
met de voorwaarden, worden beheerst door het Nederlandse recht. www.onsijsselstein.nl mag deze
voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het doorvoeren
op de website worden geplaatst.

5. COPYRIGHT
5.1 Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van de content van www.onsijsselstein.nl is
verboden zonder schriftelijke toestemming. Het copyright van de berichten van de gebruikers berust
bij de individuele gebruiker.

6. ONVOORZIENE GEVALLEN
6.1 In gevallen die niet voorzien zijn in de algemene voorwaarden, de gedragsregels en de disclaimer,
beslist de eindredactie van www.onsijsselstein.nl.

7. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Security en Privacy Handhaving
www.onsijsselstein.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd.
Verwerking van persoonsgegevens
www.onsijsselstein.nl legt gegevens van gebruikers vast voor verzending van de digitale nieuwsbrief.
Links
Op de website kunt u een aantal links naar andere websites treffen. Deze website zijn met zorg
geselecteerd. www.onsijsselstein.nl draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de
omgang van uw persoonsgegevens door die websites. Lees hiervoor het privacy statement, indien
aanwezig, van de website die u bezoekt.
Wijzigingen
www.onsijsselstein.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy
statement. Als er wijzigingen zijn, wordt dit op de website aangegeven.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het redactiestatuut en/of de algemene voorwaarden van
www.onsijsselstein.nl, dan kunt u deze richten aan de eindredactie via redactie@onsijsselstein.nl.
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