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De Land Cruiser Club betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer 
van haar website en forum. Dat geldt ook voor de informatie, diensten en producten van derden die 
zij op haar site ter beschikking stelt aan leden.  
 

Disclaimer van site en forum van www.landcruiser-club.nl 
Deze disclaimer geldt voor al het materiaal op deze site. Hij geldt met nadruk ook voor bijdragen aan 
het forum, ongeacht wie die bijdrage heeft geleverd. 
1. Alles op deze site kan vrij worden gebruikt. Je gebruikt het wel op eigen risico: De Land Cruiser 

Club en haar bestuur en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van beslissingen die leden nemen op grond van de ter beschikking gestelde informatie, 
ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten. 

2. Bovenstaande geldt ook voor alle directe of indirecte schade, alsmede vervolgschade in welke 
vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van materiaal van deze site. 

3. Bovenstaande geldt ook voor alle deelnemers aan het forum. Het opvolgen van aanwijzingen op 
het forum is geheel en al voor eigen risico. Er moet van worden uitgegaan dat er fouten in de 
aanwijzingen op het forum zitten. Het opvolgen van (foutieve) aanwijzingen is geheel en al voor 
rekening van de gebruiker. 

4. De gebruiker vrijwaart de vereniging en de leden van de vereniging van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het 
gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook. 

5. Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. De Land Cruiser Club heeft 
geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. De 
Land Cruiser Club aanvaardt daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het 
vertrouwen in deze websites van derden. 

6. De website van de Land Cruiser Club bevat een forum. Leden kunnen toegang tot dit forum 
krijgen en daar berichten op plaatsen. Geplaatste berichten geven niet de mening van de Land 
Cruiser Club weer en moeten beschouwd worden als de privémening van de plaatser van het 
bericht of de reageerder. 

 

Forum 
Op het forum van de Land Cruiser Club kan veel, maar niet alles. Hieronder staan de spelregels die 
wij hanteren. De Land Cruiser Club behoudt zich het recht voor om berichten die niet voldoen aan de 
spelregels of niet passend zijn, te verwijderen en overtreders kunnen zonder waarschuwing worden 
verwijderd van het forum. 
 
De “Privacy Verklaring Land Cruiser Club” is van toepassing. 
Het plaatsen van berichten is gratis.  
 

1 Doel 
Het forum van de Land Cruiser Club is primair bedoeld voor informatie-uitwisseling over het 
onderwerpen die passen binnen de doelstellingen van de Land Cruiser Club. Aanpalende 
onderwerpen kunnen ook worden behandeld in het forum.  
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2 Forum: rechten op de inhoud 
1. Alle berichten en informatie die op www.landcruiser-club.nl geplaatst zijn en worden, zijn 

eigendom van de Land Cruiser Club. 
2. De Land Cruiser Club kan naar believen over haar eigendom beschikken. 
3. Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, weekblad etc.) moet de BRON 

vermeld worden. 
 

3 Aansprakelijkheid 
1. De Land Cruiser Club Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, 

(on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten geplaatst door leden. 
2. Ieder lid is verantwoordelijk voor en aansprakelijk op zijn/haar eigen bericht! 
 

4 Berichten (vragen / antwoorden / opmerkingen) plaatsen 
1. Gebruik een duidelijk onderwerp / titel.  
2. Voordat je een nieuw topic opent altijd eerst kijken of er nog geen topic over het onderwerp is! 

Let daarbij wel op de leeftijd van het laatste bericht in dat topic.  
3. Voordat je een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken! Grote kans dat je vraag 

al een keer eerder is gesteld.  
4. Plaats duidelijke berichten met relevante informatie. Beter geen bericht als een onduidelijk, 

onzinnig of nietszeggend bericht.  
5. Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid (taalfouten, punten, komma's, 

hoofdletters). Dit vergroot de kans op een zinnige reactie.  
6. Plaats vragen of opmerkingen in het juiste (sub)forum.  
7. Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende forums / topics.  
8. Heb je een nieuwe vraag, open dan een nieuwe thread.  
9. Neem niet de thread van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp 

van de thread te maken heeft.  
10. Heb je een privévraag of aanbod aan een lid, doe dit dan via PM (Persoonlijke Mail).  
11. Haal topics niet onnodig omhoog (schop / kick / bump).  
12. Sluit je bericht niet telkens af met een groet. Dat is heel aardig, maar onnodig op een forum! We 

groeten elkaar standaard al.  
13. Meld als een probleem is opgelost dit samen met de oplossing in het betreffende topic. Hier 

kunnen anderen weer van leren en het motiveert mensen om te blijven helpen. 
 

5 Off topic berichten 
1. Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat. Een grapje of grappige 

reactie op een bericht zal meestal niet als off topic worden beschouwd.  
2. Discussies over privézaken, roddels, chat en andere berichten zijn op het forum niet toegestaan. 
 

6 Fatsoensregels. 
Op dit forum gelden gangbare fatsoensregels, ongewenst zijn daarom: 
- het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal  
- iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen  
- het plaatsen van iemands privégegevens 
- porno of schokkend materiaal 
- racistische uitlatingen  
- bedreigingen  
- discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de 

normen van goed fatsoen 
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7 Wat niet is toegestaan 
1. Het plaatsen van reclame en het promoten van producten, diensten en activiteiten van derden. 
2. Reclame voor (niet) commerciële websites, die niet rechtstreeks te herleiden tot de 

doelstellingen van de vereniging. 
3. Bijdragen, die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van 

het fatsoen overschrijden. 
4. Het posten van materiaal waarop copyrights rusten of links naar websites met illegale software. 
5. Het maken van opmerkingen over type- taalfouten of onleesbaarheid van een bericht en 

berichten of reacties in een afwijkend lettertype of kleur. 
6. Je gedragen als een moderator. 
7. Commerciële berichten, oproepen van bedrijven, journalisten, aanvragen voor goede doelen, 

sponsoraanvragen en enquêtes van studenten, etc.  
8. Aankondigen van evenementen die niet door de Land Cruiser Club georganiseerd zijn. 
9. Berichten van leden over reizen, evenementen en/of bijeenkomsten die leden organiseren voor 

mede-clubleden zonder voorafgaande kennisgeving aan en voorafgaande toestemming van het 
bestuur.  

10. Al hetgeen hierover is vastgelegd in de “Privacy Verklaring Land Cruiser Club”.  
11. Alles dat door wetgeving verboden is. 
12. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen 

van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de 
website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om de 
vereniging en haar leden schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-
mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te 
plegen.  

Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, 
maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet. 
 

8 Bezwaren 
1. Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per PM 

(Persoonlijke Mail) aan een moderator melden.  
2. In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt 

bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen.  
3. Ben je het niet eens met een beslissing die is genomen door een moderator dien je via PM 

(Persoonlijke Mail) de moderator een bericht te sturen met een duidelijke omschrijving waarom 
je het er niet mee eens bent.  

4. Doe dit NOOIT openlijk via het forum. 
 

9 Moderatie - sancties 
Een moderator controleert of berichten en leden niet tegen de regels ingaan en onderneemt zo 
nodig actie. 
In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderator(s). 
De acties kunnen bestaan uit het: 
- verplaatsen van berichten; 
- verwijderen van berichten;  
- aanpassen van berichten;  
- plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum;  
- sturen van persoonlijke waarschuwingen per PM (Persoonlijke Mail);  
- tijdelijk of permanent afsluiten van het forum. 
 
Gebruik van welk materiaal of welke uitleg of aanwijzing dan ook op deze site en in het forum zijn 
geheel en al voor eigen risico.                   Vastgesteld in de ALV op 16 april 2015. 


