
Huisregels van de Werkgroep 

De Werkgroep geeft de bezoekers van de website en van de Facebook-pagina de mogelijkheid 
om te reageren op (nieuws)berichten. Iedereen is vrij om te reageren, maar er zijn wel 
spelregels, of beter gezegd: huisregels. De Werkgroep ziet toe op naleving van deze 
huisregels, voordat reacties worden geplaatst. 

1. Elke reactie is een standpunt, mening of visie van de lezer, niet van de Werkgroep. 
De inhoud valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inzenders. 

2. De Werkgroep staat niet in voor het waarheidsgehalte van reacties op de inhoud. 

3. De Werkgroep behoudt altijd het recht om accounts te blokkeren, reacties niet te 
plaatsen en/of te verwijderen en om aangifte te doen van stafbare feiten. 

4. Wanneer worden reacties niet geplaatst en/of verwijderd? Als er sprake is van 
discriminatie, het aanzetten tot haat of geweld, belediging, intimidatie, bedreiging of 
andere kwetsende of strafbare uitingen. 

5. Oproepen tot oproer, opstand of demonstraties worden verwijderd. 

6. Wees beleefd en netjes. Vulgaire teksten of reacties met scheldwoorden of 
schuttingtaal worden verwijderd. 

7. Reageer alleen op de inhoud van een artikel. Wees origineel en hou het kort. Niet- 
inhoudelijke en identieke reacties worden verwijderd. 

8. Respecteer het auteursrecht: het hergebruiken van artikelen, beelden of andere 
inhoud van de Werkgroep is zonder toestemming niet toegestaan. 

9. Reageer in goed en begrijpelijk Nederlands en gebruik geen onnodige hoofdletters. 
Reacties vol taalfouten of onbegrijpelijke teksten worden niet geplaatst. 

10. Reageren onder verschillende namen (“trollen” en “mollen”) om bijvoorbeeld een 
discussie een bepaalde kant op te sturen, is niet toegestaan. 

11. Spammen is niet toegestaan. Commerciële boodschappen worden verwijderd. 

12. Het plaatsen van inhoud die de werking van onze sites of bepaalde functionaliteiten 
van deze sites belemmert, hindert of schade toebrengt, is niet toegestaan. Doe je dit 
toch, dan ben je aansprakelijk voor de schade. 

13. Het schenden van de privacy, zoals het plaatsen van persoonsgegevens van derden, 
is niet toegestaan. Dergelijke gegevens worden verwijderd. 

14. Wij behouden altijd het recht om bovenstaande huisregels te veranderen. Wijzigingen 
zijn direct van kracht. 
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