VOORWAARDEN EN BELEID KOPJE SUIKER

Kopje Suiker wil graag dat buurten gezelliger worden en biedt een platform waar je
informatie kunt delen en elkaar kunt helpen.
Privacy
Wij vinden het belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan. Je precieze
adresgegevens en e-mail gegevens die je aan ons doorgeeft bij de aanmelding zijn niet voor
anderen, ook niet voor je buren, zichtbaar. Buren in jouw buurtgroep kunnen je voornaam en
achternaam zien. Privé berichten en buurtberichten zijn niet googlebaar. Als je een openbaar
bericht schrijft worden wel je voornaam, achternaam en je buurtgroep bij het bericht vermeld
en deze zijn ook googlebaar. We verstrekken je gegevens niet aan derden.
Monitoring
Het is fijn als oproepen en berichten actueel zijn. Je draagt er zelf zorg voor dat advertenties
en berichten worden verwijderd of aangepast zodra een vraag, dienst of activiteit niet langer
actueel of beschikbaar is. Wij kunnen aanstootgevende, niet ter zake doende berichten of
berichten met grof taalgebruik zonder bericht aan de plaatser aanpassen of verwijderen en/of
foto’s verwijderen en/of het account van de schrijver ervan blokkeren. Je kunt discutabele
/niet passende advertenties en berichten van medegebruikers ook zelf aan ons melden, waarbij
jouw anonimiteit gerespecteerd wordt.
Cookies
Hoewel we het geprobeerd hebben is het zeer moeilijk deze website volledig zonder cookies
goed te laten werken. Wij maken daarom gebruik van cookies voor de functionaliteit van de
website. Zo onthouden we je voorkeuren. Als je dat wilt kun je in de opties van je
webbrowser alle cookies wissen of cookies uitzetten.
Virtuele en fysieke munten
Virtuele en/of fysieke munten uitgegeven door KopjeSuiker of buurtgroepen van KopjeSuiker
zijn geen wettig betaalmiddel en mogen als zodanig ook niet worden gebruikt.
Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de
teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software,
merken en domeinnamen, het ontwerp van virtuele en fysieke munten e.d. berusten bij de
ontwerpers van KopjeSuiker en kunnen slechts onder door hun gegeven schriftelijke
toestemming door jezelf of anderen worden gebruikt.
Aansprakelijkheid
De inhoud op Kopje Suiker wordt grotendeels door gebruikers geplaatst. Je gaat ermee
akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of
gedaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van Kopje
Suiker. Wij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor systeemfouten en/of storingen
en/of nadelige gevolgen hiervan. Wel willen je graag helpen om een probleem op te lossen,
mocht er iets gebeuren.

