Algemene voorwaarden Sterrekind Community
De registratie voor de openbare Sterrekind Community is gratis. Om te reageren en deel te nemen aan de
Community moet men zich registreren.
Binnen de Sterrekind Community verwachten wij dat iedereen zich aan de hieronder beschreven voorwaarden en
regels houdt.
Als je akkoord gaat met de voorwaarden en regels, zet dan een vinkje in het vakje 'Ik ga akkoord met' en klik op de
knop 'Verstuur'. Als je niet akkoord gaat bezoek en gebruik de Sterrekind Community dan niet langer.
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar
mogelijk- van op de hoogte houden. We raden je echter aan om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op
wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Sterrekind
Community. Als je wel gebruik blijft maken van de Sterrekind Community ga je automatisch akkoord met de
wijzigingen.
De beheerder en gast-deskundigen van de Sterrekind Community doen hun best om alle ongebruikelijke en laakbare
berichten uit de Community te weren. Echter is het voor ons niet altijd mogelijk om alle berichten te bekijken.
Berichten komen voor rekening van de auteurs zelf, niet voor de oprichtster en beheerder van de Sterrekind
Community, noch voor Huddle (ontwikkelaar van de Community). Zij kunnen niet voor de inhoud van de berichten
verantwoordelijk worden gehouden.
Het direct promoten van artikelen of diensten door leden wordt gezien als adverteren, dat is niet de bedoeling van
de Community en zal worden verwijderd.
Door met deze voorwaarden en regels akkoord te gaan, verklaar je dat je geen berichten zult plaatsen die kwetsend,
dreigend, haatdragend, grof, racistisch, obsceen of seksueel getint zijn, of anderszins in strijd zijn met de
Nederlandse wet.
Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig
vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van
de voorwaarden en regels kunnen afdwingen.
De beheerder van de Sterrekind Community behouden zich het recht voor om welke reden dan ook berichten en
discussies te wijzigingen, te verplaatsen, te sluiten of te verwijderen.
Als gebruiker sta je toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt
nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch de Sterrekind
Community of Huddle zijn verantwoordelijk als je gegevens door een hack openbaar gemaakt zouden worden.
Bij de 'Veelgestelde vragen' in de Community lees je onder andere over het gebruik van de Community.

Overige voorwaarden
STERREKIND spant zich in om de Community continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de diensten
van de Community te allen tijde beschikbaar zijn.
STERREKIND verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin gebruikers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen
van de diensten van STERREKIND.
STERREKIND spant zich in om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden, maar garandeert de
beschikbaarheid van deze gegevens niet. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alles
wat STERREKIND ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten,
designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan STERREKIND.
Het is de gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere
rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te
wijzigen.
Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te
reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken,
te wijzigen of te reconstrueren.
STERREKIND is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van
de gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als
gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten/Community.

