Aanvaardbaar gebruiksbeleid voor onze platformen
Vanaf 01/01/2021

“We leven in helse tijden wat cyber security betreft. Vandaar maken we graag afspraken
over hoe zowel van u als van uw bezoekers wordt verwacht dat zij met onze platformen
omgaan. Wat kan en niet kan, wat mag en niet mag, leest u hieronder. Uiteraard rekenen wij
daarnaast op uw gezond verstand”.

1.

Inleiding

1.1

In dit beleid voor aanvaardbaar gebruik van onze platformen (het "Beleid") zijn de regels vastgelegd

die gelden voor:
(a)

het gebruik van de website waarop het evenement wordt gehost, een eventuele
vervolgwebsite en de diensten die op die website of een eventuele vervolgwebsite
beschikbaar zijn (de "platformen"); en

(b)
1.2

de verzending, opslag en verwerking van inhoud door u, of door een persoon namens u, die
gebruik maakt van de platformen ("Inhoud").

Verwijzingen in dit beleid naar "u" zijn naar elke klant voor de platformen en elke individuele

gebruiker van de platformen en "uw" moet dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd; en verwijzingen in dit
beleid naar "ons" zijn naar Fairtual (en "wij" en "onze" moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd).
1.3

Door gebruik te maken van de platformen, gaat u akkoord met de regels die in dit beleid zijn

vastgelegd.
1.4
We zullen u en uw gebruikers (de stakeholders, zoals bezoekers, exposanten, sprekers etc.)
bijkomend vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de voorwaarden van dit beleid voordat u enige
inhoud uploadt of indient of op andere wijze gebruik maakt van de platformen.
1.5
U moet ten minste 18 jaar oud zijn om gebruik te maken van de platformen; en door gebruik te
maken van de platformen, garandeert u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent. Dat lijkt ons duidelijk…
2.

Algemene gebruiksregels

2.1

U mag de platformen niet gebruiken op een manier die schade aan de platformen veroorzaakt, of kan

veroorzaken, of die de beschikbaarheid of toegankelijkheid ervan aantast.
2.2

U mag geen gebruik maken van de platformen:
(a)

op enigerlei wijze die onwettig, frauduleus, bedrieglijk, concurrentieel of schadelijk is; of

(b)

in verband met een onwettig, frauduleus, bedrieglijk of schadelijk doel of activiteit.

2.3

U moet ervoor zorgen dat alle inhoud in overeenstemming is met de bepalingen van dit beleid.

3.

Onrechtmatige inhoud

3.1

De inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van

een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen een persoon (in elk geval in
elk rechtsgebied en onder elk toepasselijk recht).
3.2

Inhoud, en het gebruik van inhoud door ons op welke wijze dan ook geautoriseerd, mag niet:
(a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;
(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;
(c) een inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankenrecht, merkenrecht,
modellenrecht, passiefrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht uit hoofde van de
wetgeving inzake gegevensbescherming;
e) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;
f) een aansporing tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of het
bevorderen van criminele activiteiten vormen;
g) in minachting zijn voor een rechtbank, of in strijd met een gerechtelijk bevel;
h) een inbreuk vormen op de wetgeving inzake rassenhaat of religieuze haat of discriminatie;
i) godslasterlijk zijn;
j) concurrentieel zijn voor ons of voor ons platform;
k) een inbreuk vormen op de wetgeving inzake staatsgeheimen; of
l) een schending van een contractuele verplichting jegens een persoon vormen.

3.3

U moet ervoor zorgen dat de inhoud niet het onderwerp is en nooit het onderwerp is geweest van

een dreigende of feitelijke juridische procedure of een andere soortgelijke klacht.
4.

Grafisch materiaal

4.1

De inhoud moet geschikt zijn voor alle personen die toegang hebben of kunnen krijgen tot de inhoud

in kwestie.
4.2

De inhoud mag geen geweld op een expliciete, grafische of zinloze manier weergeven.

4.3

De inhoud mag niet pornografisch of seksueel expliciet zijn.

5.

Feitelijke nauwkeurigheid

5.1

De inhoud mag niet onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn.

5.2

Feitenverklaringen in Content en met betrekking tot personen (juridisch of natuurlijk) moeten

waarheidsgetrouw zijn; en opinies in inhoud en met betrekking tot personen (juridisch of natuurlijk) moeten
redelijk zijn, eerlijk gehouden worden en de basis van het oordeel aangeven.
6.

Negatief advies

6.1

De inhoud mag niet bestaan uit of bestaan uit juridisch, financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig,

medisch of ander professioneel advies, en u mag de platformen niet gebruiken om enige juridische, financiële,
beleggings-, fiscale, boekhoudkundige, medische of andere professionele adviesdienst te verlenen.
6.2
De inhoud mag niet bestaan uit adviezen, instructies of andere informatie die kunnen worden
opgevolgd en die, indien zij worden opgevolgd, de dood, ziekte of lichamelijk letsel, schade aan eigendommen
of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken.
7.

Etiquette

7.1

De inhoud moet passend, burgerlijk en smaakvol zijn en in overeenstemming met de algemeen

aanvaarde normen voor etiquette en gedrag op het internet.
7.2

De inhoud mag niet beledigend, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, bedreigend, haatdragend,

discriminerend of opruiend zijn.
7.3

De inhoud mag niet leiden tot ergernis, ongemak of onnodige angst.

7.4

U mag de platformen niet gebruiken voor het verzenden van vijandige communicatie of communicatie

die bedoeld is om te beledigen, met inbegrip van dergelijke communicatie die gericht is op een bepaalde
persoon of groep mensen.
7.5

U mag de platformen niet gebruiken om anderen opzettelijk te verontrusten of te beledigen.

7.6
U mag de platformen niet onnodig overspoelen met materiaal dat betrekking heeft op een bepaald
onderwerp of vakgebied, alleen of samen met anderen.
7.7

U moet ervoor zorgen dat de inhoud geen andere inhoud die beschikbaar is via de platformen

dupliceert.
7.8

U moet ervoor zorgen dat de inhoud op de juiste wijze wordt gecategoriseerd.

7.9

U dient passende en informatieve titels te gebruiken voor alle Content.

7.10

U moet te allen tijde hoffelijk en beleefd zijn ten opzichte van andere gebruikers van de platformen.

8.

Marketing en spam

8.1

U mag zonder onze schriftelijke toestemming de platformen niet gebruiken voor enig doel dat

verband houdt met de marketing, reclame, promotie, verkoop of levering van een voor ons concurrentieel
product, dienst of commercieel aanbod.
8.2

De inhoud mag geen spam vormen of bevatten, en u mag de platformen niet gebruiken om spam op

te slaan of te verzenden - wat voor deze doeleinden alle onwettige marketingcommunicatie en ongevraagde
commerciële communicatie omvat.
8.3
U mag geen spam of andere marketingcommunicatie sturen naar een persoon die gebruik maakt van
een e-mailadres of andere contactgegevens dat via de platformen beschikbaar is gesteld of dat u aantreft bij het
gebruik van de platformen.
8.4
U mag de platformen niet gebruiken om kettingbrieven, Ponzi-schema's, piramideschema's,
matrixprogramma's, multi-level-marketingschema's, "get rich quick"-schema's of soortgelijke brieven, schema's
of programma's te promoten, te hosten of te exploiteren.

8.5

U mag de platformen niet gebruiken op een manier die kan leiden tot een zwarte lijst van onze

IP-adressen.
9.

Gereguleerde bedrijven

9.1

U mag de platformen niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met gokken, gokken,

weddenschappen, loterijen, sweepstakes, prijscompetities of enige andere gok gerelateerde activiteit.
9.2
U mag de platformen niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met het te koop aanbieden,
verkopen of distribueren van geneesmiddelen of farmaceutische producten.
9.3
U mag de platformen niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met het te koop aanbieden,
verkopen of distribueren van messen, geweren of andere wapens.
10.

Monitoring

10.1

U erkent dat wij actief toezicht kunnen houden op de inhoud en het gebruik van de platformen.

11.

Data mining

11.1
U mag geen systematisch of geautomatiseerd gegevensschrapen, datamining, gegevensextractie of
-verzameling of andere systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren door
middel van of in verband met de platformen.
12.

Hyperlinks

12.1

U mag geen verband leggen met materiaal dat gebruik maakt van of door middel van de platformen en

dat, indien het via de platformen beschikbaar zou worden gesteld, in strijd zou zijn met de bepalingen van dit
Beleid.
13.

Schadelijke software

13.1

De inhoud mag geen virussen, wormen, spyware, adware of andere schadelijke of kwaadaardige

software, programma's, routines, toepassingen of technologieën bevatten of daaruit bestaan, en u mag deze
niet promoten, verspreiden of uitvoeren door middel van de platformen.
13.2

De Inhoud mag geen software, programma's, routines, toepassingen of technologieën bevatten of

bestaan uit, en u mag deze niet promoten, distribueren of uitvoeren door middel van de platformen, die een
materieel negatief effect zullen of kunnen hebben op de prestaties van een computer of die materiële
veiligheidsrisico's voor een computer met zich meebrengen.
14.

Overtreden van de regels

14.1

Indien u en uw gebruikers (de stakeholders, zoals bezoekers, exposanten, sprekers etc.) zich houden

aan bovenvermelde regels, dan blijven we de beste vrienden. Stellen we echter vast dat u zich niet aan deze
regels houdt, dan hebben wij het recht om het platform in haar totaliteit onbeschikbaar te stellen (en de
overeenkomst op te schorten-, onder dat u recht heeft op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds
betaalde bedragen. Maar ook u gebruikers dienen zich hieraan te houden. Wanneer wij vaststellen dat een
gebruiker zich niet aan de regels houdt dan zal u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat wij de
gepaste (juridische) maatregelen kunnen nemen.

