Gebruikersvoorwaarden Simyo Forum
Deze gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op het forum van Simyo, wat te vinden is
op forum.simyo.nl. Het forum is een plek waar je ervaring uit kunt wisselen. We verwachten
dat iedereen zich respectvol naar anderen gedraagt. Toch zijn er een aantal afspraken nodig:
deze zijn naast deze gebruikersvoorwaarden geformuleerd in de huisregels.

Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die het Simyo forum betreedt: zowel passief bezoek als
actief deelnemen. Door gebruik te maken van het forum ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden.
Gebruik Simyo forum
Om mee te kunnen discussiëren op het Simyo forum heb je een Mijn Simyo account en gebruikersnaam
nodig. Door met deze gegevens in te loggen op de website van Simyo, heb je direct toegang tot het forum en
kun je nieuwe berichten starten of reageren op bestaande onderwerpen. Voor je aanmelding is het
noodzakelijk om het registratieproces te doorlopen en je actuele, volledige en correcte gegevens op te geven.
Door je te aan te melden sta je in voor de juistheid van die gegevens. Op de verwerking van je
persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.
Je dient ervoor te zorgen dat je wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt
aan niet-geautoriseerde mensen. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw
account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap. Als er (rechts)handelingen worden
uitgevoerd binnen je account, worden die door Simyo aan jou toegerekend. Indien je weet hebt van
ongeoorloofd gebruik moet je ons hierover direct op de hoogte stellen, via het contactformulier op de
contactpagina van de website van Simyo.
Content plaatsen op het Simyo forum
Op het Simyo Forum kun je direct je reactie zonder tussenkomst van Simyo achterlaten. Je hebt ook de
mogelijkheid materiaal van welke aard ook achter te laten. Je verklaart dat jij het recht hebt jouw materiaal ter
beschikking te stellen aan Simyo en geeft Simyo toestemming om dit materiaal te (her)gebruiken. Ook als je
jouw account hebt opgeheven, blijft deze toestemming geldig. Met het versturen van jouw reactie geef je
Simyo de bevoegdheid al deze informatie, zowel tekst als (bewegend) beeldmateriaal, in te korten, (digitaal)
op te slaan, op het forum openbaar te maken, (her) te gebruiken en te gebruiken ter verbetering van haar
dienstverlening.
In beginsel zal Simyo jouw gegevens voor een beperkte tijd opslaan en op de website tonen in verband met
de beschikbare opslagcapaciteit. Simyo heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen
en heeft het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat Simyo dit passend vindt.
Simyo heeft niet de verantwoordelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet
verantwoordelijk voor de inhoud van het door jou rechtstreeks verstuurde/geplaatste materiaal. Echter, we
hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht jouw directe reacties/weblog naar eigen
inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien Simyo van mening is dat het materiaal in strijd is met
de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de
website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt
op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten) van anderen. Dergelijke
content of content die anderszins in strijd is met wet- en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te
stellen. Je vrijwaart Simyo van aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en
van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Andere verboden gedragingen zijn:
•
•
•
•
•

Gebruik maken van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres
te verhullen.
Aanwijzingen van moderators niet opvolgen.
Vragen om antwoorden en/of reacties via privé bericht of per e-mail.
Andermans identiteit gebruiken.
Meer dan één gebruikersnaam gebruiken.

Simyo behoudt het recht om jouw toegang tot ons platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs (tijdelijk) te
blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden.
Simyo kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving,
regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.
Minderjarigen
Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers vragen
om deel te kunnen nemen aan het Simyo forum.
Privacy
Het forum is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Als geregistreerde gebruiker bieden wij aan jou de keuze
om je gegevens zichtbaar te maken of te verbergen.
Het IP-adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site de
vereenvoudigen. Op het moment dat je het forum betreedt bewaart het systeem ook cookies op jouw
computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een
webpagina.
Het gebruik van cookies maakt het gebruik van het Simyo Forum eenvoudiger. Hierdoor wordt het navigeren
eenvoudiger en kan een optimaal gebruiksgemak van de website worden gegarandeerd. Cookies kunnen
worden gebruikt om vast te stellen of vanuit jouw computer al eerder ingelogd is op de besloten omgeving
van Simyo. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van sessie-cookies die na een sessie op de website weer
verwijderd worden. Op deze wijze kan Simyo de inhoud van de website doelgericht op jouw wensen
afstemmen.
Het Simyo Forum is goed beveiligd. Van cookies van Simyo kun je verwachten dat ze je bezoek aan de
website vergemakkelijken en erop vertrouwen dot ze geen virussen op je computer overbrengen.
Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch
cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden
geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt
opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt.
De berichten en gegevens die worden achtergelaten op het forum kan Simyo gebruiken ter verbetering van
de eigen dienstverlening en/of jou in dit kader hulp te bieden.
Links derden
Gebruikers van het forum kunnen op Simyo links plaatsen naar andere websites op het Internet. Simyo heeft
geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het
gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de
inhoud van Simyo. Als zich op het Simyo forum een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond
en/of verspreid die in strijd is met de wet dan zal Simyo - na ontvangst van een beargumenteerde klacht
daarover - de link naar een dergelijke website verwijderen.

Aansprakelijkheid
Simyo garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van het Simyo Forum Je bent zelf
verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van het Simyo
Forum gebruik te maken.
Je vrijwaart Simyo voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die
voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Simyo is niet
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan
ook, waaronder het gebruik van het Simyo Forum en/of de inhoud van berichten.
Simyo is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien t.g.v. hackpogingen.
Inzage voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te allen tijde in te zien via de link naar de gebruikersvoorwaarden onderaan de
pagina. Simyo kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Je moet geregeld controleren of een dergelijke
wijziging zich heeft voorgedaan en of je daarmee kan instemmen. Indien je niet met een dergelijke wijziging
instemt, moet je het Simyo Forum niet langer betreden/gebruiken. Indien van toepassing dien je je forum
account te verwijderen.
Klachten en informatie
Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van het Simyo Forum, dien je deze aan Simyo
kenbaar te maken, via het contactformulier op de contactpagina. Simyo spant zich er voor in de klacht zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en het gebruik van het Simyo Forum is Nederlands recht van toepassing.

