De forumregels die voor het gebruik gelden:
-

Het forum op is openbaar. Om berichten te kunnen plaatsen & beantwoorden is het
noodzakelijk om geregistreerd te zijn. Berichten worden eerst goedgekeurd door de beheerder
Je registreren betekent dat je akkoord gaat met onze forumregels.

-

Leden die zich niet aan de forumregels houden, kunnen na waarschuwing verwijderd worden
van het forum.

-

Een nieuw account zal standaard uw voor en achternaam weergeven, wanneer u dit niet wilt
kunt u een alias aanmaken bij uw instellingen.

-

Gebruik een duidelijk onderwerp / titel. Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek
functie gebruiken! Grote kans dat je vraag al een keer eerder is gesteld.

-

Plaats duidelijke berichten met relevante informatie. Beter geen bericht als een onduidelijk,
onzinnig of nietszeggend bericht. Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid
(taalfouten, punten, komma's, hoofdletters). Dit vergroot de kans op een juiste reactie.

-

Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende forums. Heb je een nieuwe
vraag, open dan een nieuwe topic.

-

Neem niet de topic van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp
van de topic te maken heeft. Prive vragen worden niet toegestaan en geplaatst. Discussieer in
een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat
Verboden is:
- het plaatsen van reclame en het promoten van producten (spammen) of commerciele
websites
- het plaatsen van reclame voor niet-commerciële websites die niets bijdragen aan het
onderwerp
-- alles dat door wetgeving verboden is
Ongewenst is:
- Verwijzen naar pagina’s, informatie of zoekfunctie zonder een link te plaatsen.
- Berichten in afwijkend lettertype of kleur. De tekstopmaakfunctie's (kleur, lettertype, vet,
schuin etc.) zijn alleen bedoeld om accenten in berichten te maken.

-

Hele berichten in kleur, bold etc. maakt het forum "rommelig" en minder goed leesbaar.

Bezwaren
- Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per mail melden aan de
beheerder via gebiedsplannen@moerdijk.nl. In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het
bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen. Ben je
het niet eens met een beslissing die is genomen dan kan dit door een bericht te sturen naar
gebiedsplannen@moerdijk.nl met een duidelijke omschrijving waarom je het er niet mee eens bent.

Doe dit nooit openlijk via het forum!
- Bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden
aangenomen. De beheerder controleert of berichten en leden die tegen de regels ingaan en
onderneemt zo nodig actie.
In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de beheerder. De
acties kunnen bestaan uit het:
- verplaatsen, aanpassen of verwijderen van berichten
- plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum
- sturen van persoonlijke waarschuwingen via mail
- tijdelijk of permanent verwijderen van een lid van het forum

