Forumreglement DCN
Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club
Nederland (verder te noemen het ‘Reglement’)
Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club Nederland
geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met dit Reglement dat
aan het gebruik van deze service is verbonden. Tevens, indien u foto's plaatst of foto's instuurt
voor het plaatsen op de website, op wat voor wijze dan ook, vrijwaart u de Dehler club
Nederland voor aanspraken inzake copyright rechten e/o aanspraken op persoonsrechten voor
personen die ook op uw foto's staan. Lees, alvorens gebruik te maken van deze website, dit
Reglement aandachtig door.
De Dehler Club Nederland, verder te noemen ‘DCN’, heeft het recht dit Reglement
zonder aankondiging te wijzigen. Hiervan wordt, met datum, melding gemaakt onder de
rubriek ‘nieuwspagina’. De wijziging zelf kunt u in het reglement nalezen.
Dit document is een overeenkomst tussen u als lid/gebruiker (ook ‘u’, ‘gebruiker’ of
‘deelnemer’) van de forums en de DCN.
De forums van de DCN dienen alleen gebruikt te worden voor persoonlijke, niet-commerciële
doeleinden.
Toepasselijk recht
De forums van DCN worden beheerd door een webteam, bestaande uit door het
bestuur van DCN benoemde leden. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar
aanleiding van deze service vallen onder het Nederlandse recht.
Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht,
worden beschouwd als een overtreding van deze Voorwaarden. Desondanks moet u er
rekening mee houden dat activiteiten ook strafbaar en/of onrechtmatig kunnen zijn onder
wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie
een mededeling is gericht woont of verblijft. De DCN is niet aansprakelijk voor de
gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op de forums van DCN, noch
in Nederland, noch daarbuiten.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Gebruikers dienen zich te realiseren dat bijdragen niet voorafgaand aan plaatsing door
ons worden gelezen of ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd. Een bijdrage geeft
uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet
noodzakelijkerwijs die van de DCN.
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Wees bijzonder voorzichtig met het opvolgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen
aan de forums van DCN. Raadpleeg zonodig en bij voorkeur een deskundige en
professioneel adviseur. Gebruik uw gezond verstand en baseer uw beslissingen niet
uitsluitend op informatie uit bijdragen op de forums van DCN.
De DCN sluit alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door
gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik of de inhoud van de forums van DCN dan wel de
(tijdelijke) onmogelijkheid om de forums te gebruiken en/of te raadplegen.
Door het gebruik van de forums van DCN aanvaardt u de verplichting tot
schadeloosstelling van de DCN in geval deze (al dan niet in rechte):
•
•
•

aansprakelijk wordt gehouden voor, en/of
in geval de DCN dientengevolge kosten maakt, dan wel
anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook,

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.
Gedragsregels
Bijdragen aan de forums van DCN worden geplaatst zonder tussenkomst van het
Webteam. Dit team controleert achteraf regelmatig de bijdragen op naleving van dit
Reglement door de gebruikers. Het Webteam behoudt zich het recht voor bijdragen te
redigeren en te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van
dit Reglement en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van de forums van
DCN. Auteurs zullen door het Webteam op de hoogte gesteld worden indien stukken
geredigeerd of verwijderd worden.
Het voorgaande vindt in elk geval toepassing indien er sprake is van:
•

berichten die strijdig zijn met de doelstellingen (zie statuten) van de Dehlerclub

•

discriminerende en/of beledigende commentaren;

•

onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen;

•

onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers en/of het webteam;

•

gedrag dat de ongestoorde beleving van de forums van DCN door anderen hindert;

•

het zich voordoen als een andere persoon;

•

commerciële boodschappen;

•

onrechtmatige handelingen naar het Nederlandse recht of het bespreken daarvan
of van het aanzetten tot dergelijk gedrag;
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Indien u bezwaren heeft tegen de inhoud van een bijdrage aan de forums van DCN, kunt
u contact met het Webteam opnemen. Zie voor meer informatie de paragraaf Klachten
hieronder.
Forumrubrieken: ‘te koop aangeboden’ en ‘te koop gevraagd’
Leden hebben het recht om in de prikrubrieken: "te koop aangeboden" en "te koop
gevraagd" aan watersport / Dehlerschepen gerelateerde advertenties te plaatsen. Het
plaatsen van advertenties van commerciële aard en/of advertenties in opdracht en/of
verzoek van derden is niet toegestaan. Deze zullen door het webteam direct worden
verwijderd. Om beide forumrubrieken actueel te houden, worden advertenties ouder dan 3
maanden automatisch verwijderd door het Webteam.
Intellectuele eigendommen
Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten,
tijdschriften en boeken) op de forums van DCN kan in strijd zijn met het auteursrecht
en is niet zonder meer toegestaan. Noem liever de bron zelf, eventueel voorzien van een
link naar de voorpagina van de betreffende website. Let er op dat sommige websites niet
toestaan dat u linkt naar andere pagina’s van de site dan de homepage.
De DCN is zich er van bewust dat het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals
namen van bedrijven en producten) op de forums van DCN onvermijdelijk is. Wees
desondanks voorzichtig met het gebruik van merknamen die het eigendom van anderen
zijn.
Mocht u van mening zijn dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden in een
bijdrage aan de forums van DCN, dan kunt u contact met het Webteam opnemen. Zie
voor meer informatie de paragraaf Klachten hieronder.
Het auteursrecht over de bijdragen op de forums van de DCN berust bij degene die de
bijdrage plaatste. Door het gebruik van de forums van de DCN geeft u de DCN de
onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst op het forum, zonder
beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze
uitgaven (clubblad, website, elektronische nieuwsbrieven en andere gedrukte en digitale
media). U geeft de DCN tevens toestemming om uw bijdragen aan anderen ter
beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm.
U kunt een bijdrage na plaatsing op de forums van DCN niet terugtrekken of
herroepen naar aanleiding van deze volmacht aan de DCN. Als u niet wilt dat uw
materiaal wordt gebruikt voor publicatie, moet u afzien van plaatsing ervan op de
forums van DCN.
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De DCN is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage afkomstig van de forums
van DCN de auteur of diens gebruikersnaam te noemen. Echter, indien de DCN wel de
auteur of diens gebruikersnaam wil vermelden, dan verplicht DCN zich hiervoor
schriftelijke toestemming van de auteur te verkrijgen.
Het is andere partijen dan de DCN niet toegestaan bijdragen op de forums van de
DCN te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of
hyperlinks) zonder toestemming. Dergelijke toestemming kan worden verkregen van
degene die de bijdrage plaatste of van de DCN als gevolmachtigde.
Het is andere partijen dan de DCN, waaronder exploitanten van andere websites, niet
toegestaan om zonder toestemming van de DCN samenvattingen of overzichten van de
bijdragen aan de forums van DCN te publiceren, ook niet door middel van frame en/
of hyperlinks.
Persoonlijke gegevens
U verstrekt persoonlijke gegevens aan de DCN wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u
de DCN e-mailt. Het Webteam verzamelt deze gegevens om u in staat te stellen de
forums van de DCN te gebruiken, om de forums te beheren en te optimaliseren en
om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage of om andere redenen die
verband houden met de taken en bevoegdheden van de DCN.
De DCN gebruikt deze persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden. De DCN
stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden, behoudens indien en voor
zover de DCN daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt
verplicht.
Klachten
Als u op de forums van de DCN een bijdrage tegenkomt die uw rechten aantast of die
in strijd is met het Reglement zoals hierboven beschreven, maak het Webteam daar dan
onmiddellijk op attent. Het Webteam onderzoekt alle klachten en kan de naar haar
oordeel 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 de forums van DCN.
Uitsluiting geschiedt na ruggespraak met het Dagelijks Bestuur van de DCN.
U kunt uw klacht kenbaar maken aan de DCN via het e-mailadres webteam@dehlerclub.nl.
Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door het Webteam van DCN.
Zij kunnen het Dagelijks Bestuur voorstellen bepaalde maatregelen te nemen.
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Het Webteam zal het Dagelijks Bestuur altijd inlichten over ontvangen klachten.
Mocht u ontevreden zijn over de beslissing van het Webteam, dan kunt u hen verzoeken de
zaak voor te leggen aan het bestuur van de DCN of u kunt direct contact opnemen met
het bestuur van DCN. Een formele klacht dient per e-mail of schriftelijk (adres
secretariaat bestuur) te worden ingediend.
Voor het indienen van een formele klacht verzoeken wij u de hieronder vermelde stappen
te volgen.
•

Geef aan welke bijdrage uw klacht betreft
Verschaf een kopie van de bijdrage en vermeld het webadres van de bewuste
bijdrage. U vindt het webadres (of URL) in de adresbalk van uw
browserprogramma.

•

Geef aan welk wettelijk recht de bijdrage schendt
Beschrijf zo uitgebreid mogelijk welk recht naar uw mening werd geschonden in
de bewuste bijdrage aan de forums van DCN. Vermeld duidelijk dat de
bewuste bijdrage naar uw mening in strijd is met de wet of in strijd met het
hierboven genoemde Reglement voor het gebruik van de forums van de DCN.
Verstrek zoveel mogelijk materiaal dat uw stellingen onderbouwt.

•

Vermeld uw contactgegevens
Om met u in contact te komen, moet het Webteam kunnen beschikken over uw
naam, eventueel de naam van het bedrijf of de organisatie die u vertegenwoordigt
en het e-mailadres, telefoonnummer en postadres waar wij u kunnen bereiken.

Stuur uw klacht naar:
webteam@dehlerclub.nl
met vermelding van Klacht forum DCN.
Na ontvangst zal het Webteam bekijken of uw klacht gegrond is en eventueel de naar hun
oordeel passende maatregelen nemen. In ieder geval zal het Webteam u van hun
bevindingen op de hoogte stellen en hun beslissing aan u toelichten.
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