
Algemene voorwaarden community/forum ‘ouders onder elkaar’ 

(www.oudersonderelkaar.be) 

Indien je aanmeldt als nieuw lid of de onderwerpen in de verschillende boards van de 

community ‘ouders onder elkaar’ leest, stem je in met de algemene voorwaarden.  

Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op deze community 

de mening en het gezichtspunt van jou als gebruiker zijn. Het beheer (de moderatoren, 

webmasters en ZITDAZO VZW) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud 
van berichten van gebruikers. Het plaatsen van kwetsende, aanstootgevende, obscene, 

vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, illegale, sluikreclame, shockerende, 

plagiaat (zonder bronvermelding) of pornografische berichten is niet toegestaan. Het 
beheer heeft het recht om je te bannen, een waarschuwing te geven of internet provider 

of politionele diensten op de hoogte te stellen van berichten. We houden cookies bij om 
het gebruik van de community te vereenvoudigen (IP-adres van je computer wordt 

gelogd). Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derde partijen. Het beheer 

is niet aansprakelijk voor hackpogingen die tot gevolg hebben dat deze informatie 
bekend wordt gemaakt. Het e-mailadres dat je opgeeft kan worden gebruikt voor het 

verzenden van informatie aangaande thema’s en aanbod van ZITDAZO VZW. Indien je 
dit niet wenst, kan je dit aangeven in een mailtje naar info@zitdazo.com of via een 

aangetekend schrijven naar de zetel van de vzw. Het beheer van de site heeft ten alle 

tijden het recht alle berichten en onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen, 
samen te voegen en heeft het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment 

dat zij dit passend vinden. Het sturen van ongepaste of ongewenste privé-berichten naar 

andere gebruikers is niet toegestaan. Mocht je problemen ondervinden, aarzel niet het 

beheer te contacteren.  
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