Algemene Voorwaarden
Gedragsregels Beeldforum Stichting Eindhoven in Beeld
Welkom op de website www.eindhoveninbeeld.com, het beeldforum van de Stichting Eindhoven in Beeld.
Dit forum is bedoeld voor iedereen die direct en herkenbaar op Eindhoven betrekking hebbende foto’s
beschikbaar wil stellen en/of wil praten over onderwerpen die betrekking hebben op foto’s die zijn geplaatst en/of
de reacties die daaruit voortvloeiden.

Reacties zijn gekoppeld aan de foto waarop ze betrekking hebben en zijn direct eronder terug te vinden onder
vermelding van de naam van degene die reageerde en de datum waarop dat gebeurde. Voor zover relevant,
wordt er verwezen naar andere foto’s in het forum.

Het beeldforum is een van de belangrijkste middelen ter realisatie van de doelstellingen van de Stichting
Eindhoven in Beeld, zoals statutair vastgelegd te Eindhoven op 27 juni 2007 door notaris Mr. R.H.J. van de
Wouw:
Het beschikbaar gestelde (beeld)materiaal wordt uitsluitend aangewend voor dit doel.

Om dit forum beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, zijn gebruiksvoorwaarden/
gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker van dit forum zich dient te houden.

Gebruiksvoorwaarden
- Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins
ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
- Bezoekers mogen slechts gebruik maken van een (1) identiteit; het gebruik van een "valse" identiteit is niet
toegestaan.
- Het opzettelijk verhullen van de afkomst van beelden en/of berichten is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan, persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mail-adressen en privé-adressen) van
anderen in de bijdragen op te nemen.
- Bijdragen mogen maar een (1) keer worden geplaatst door bezoekers.
- Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op het forum of allerlei commerciële of non-commerciële
bedrijven en organisaties te promoten.
- Bezoekers zullen elkaar en anderen respecteren.
- Bijdragen, die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen naar
interpretatie van de redactie overschrijden, kunnen verwijderd worden.
- De bijdragen mogen niet te lang zijn, de redactie behoudt zich het recht voor, bijdragen in te korten en/of te
verplaatsen. Om voor plaatsing in aanmerking te komen, moet het beeldmateriaal technisch en inhoudelijk van
voldoende kwaliteit zijn, zulks ter beoordeling van de redactie.
- Bijdragen die gekopieerde stukken tekst en/of - beeldmateriaal van andere bronnen bevatten, kunnen worden
geweigerd. Bij plaatsing dient te allen tijde zo nauwkeurig en volledig mogelijk bronvermelding plaats te vinden.
- Het gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde “schreeuwen”) is ongewenst, evenals het naar de
interpretatie van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief en smilies.
- Bezoekers plaatsen alleen bijdragen waar zij de (auteurs)rechten of toestemming voor hebben om deze
bijdragen elektronisch openbaar te maken of te verveelvoudigen.
- Bezoekers onder de achttien jaar dienen toestemming van hun ouders te hebben verkregen, alvorens zij aan het
forum deelnemen.
- Het verdient de voorkeur om, alvorens een nieuwe discussie op te starten, te controleren of er al soortgelijke
discussies gaande zijn.

- Het is niet toegestaan te chatten op het forum.
- Bijdragen of topics die naar interpretatie van de redactie niets met een foto en/of reactie daarop te maken
hebben, kunnen worden verwijderd.
- Heeft u een bijdrage opgemerkt die niet aan de gebruiksvoorwaarden voldoet, email dit dan aan de redactie:
redactie@eindhoveninbeeld.com

Modereer-beleid
Het modereer-beleid is er in eerste instantie op gericht, alle bijdragen in beeld en woord, onafhankelijk van de
inhoud maar met inachtneming van het bovenstaande, te plaatsen.
Een dynamische beeldbank van brede samenstelling alsmede een levendige discussie moedigen immers de
bezoekers en bijdragers van de website www.eindhoveninbeeld.com aan. En daar is dit beeldforum o.a. voor
bedoeld.
Alle beelden zijn van enige betekenis voor hun bijdragers en berichten zijn een uitdrukking van een persoonlijke
mening van de berichtgever.
De redactie is er dan ook niet voor verantwoordelijk dat beelden en/of de inhoud van berichten compleet, waar, of
bruikbaar zijn voor een ieder die ze ziet of leest.
Alle beelden en berichten op het beeldforum worden beschouwd als eigendom van het forum. Gebruik hiervan
buiten het beeldforum is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming van de redactie.
Het beschikbaar gestelde (beeld)materiaal wordt door de Stichting Eindhoven in Beeld uitsluitend aangewend ter
realisatie van haar doelstellingen zoals statutair vastgelegd te Eindhoven op 27 juni 2007 door notaris Mr. R.H.J.
van de Wouw.
Voor materiaal waarop elders een copyright staat en toch door bijdragers/bezoekers is geplaatst, neemt de
Stichting Eindhoven in Beeld geen verantwoordelijkheid.
Als blijkt dat een bezoeker zich niet aan de Gebruiksvoorwaarden houdt, wordt deze zonder aankondiging van
het forum verwijderd.

Privacy
Het e-mailadres dat u bij uw registratie voor dit forum opgeeft, wordt op de eerste plaats gebruikt voor
communicatie met de redactie van de Stichting Eindhoven in Beeld. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat de
redactie uw e-mailadres voor persoonlijke reactie beschikbaar stelt aan andere forumbezoek(st)ers, tenzij dit
uitdrukkelijk en aantoonbaar anders is aangegeven.
De Stichting Eindhoven in Beeld zal uw e-mailadres zonder uw toestemming op geen enkele manier aan derden
verstrekken.

Algemeen
U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van door u geplaatste berichten en stemt ermee in, de eigenaar
van dit beeldforum te vrijwaren van eventuele gevolgen van door u geplaatste berichten.

De Stichting Eindhoven in Beeld behoudt zich het recht voor, uw identiteit vrij te geven indien dit rechtens nodig
is. De Stichting Eindhoven in Beeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen en
behoudt zich het recht voor, bijdragen zonder waarschuwing van dit forum te verwijderen en/of discussies af te
sluiten.

Bij elk door u geplaatst bericht wordt het IP-adres opgeslagen om, indien nodig, uw berichtgeving te blokkeren of
uw Internet Service Provider te achterhalen in geval van onwettige actie.

Dit beeldforum plaatst een cookie, een klein tekstbestand met informatie zoals uw login-naam en wachtwoord, op
uw eigen computer (via uw browserprogramma). Dit cookie voorkomt dat u voor elke reactie opnieuw moet
inloggen en wordt enkel en alleen gebruikt om u ingelogd te houden dan wel u uit te loggen.

De Stichting Eindhoven in Beeld is niet aansprakelijk voor hackpogingen of eventuele gevolgen daarvan.

Over de Gebruiksvoorwaarden en het Modereerbeleid kan niet met de Stichting Eindhoven in Beeld worden
gecorrespondeerd. Met inachtneming van het hierover statutair bepaalde, behoudt De Stichting Eindhoven in
Beeld zich het recht voor, de Gebruiksvoorwaarden en het Modereerbeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen
worden kenbaar gemaakt op de homepage van de website www.eindhoveninbeeld.com
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