
VVGT Gebruiksvoorwaarden   

 

Deze gebruiksvoorwaarden ("Terms of Use") zijn van kracht vanaf 01/07/19.  Door de Community 
Website (de "Service") te bezoeken of te gebruiken, of door in te loggen op de site met uw toegewezen 
Gebruikers-ID, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. De Service is 
eigendom van en wordt beheerd door Hivebrite, handelend door en via de Vlaamse Vereniging voor 
Gedragstherapie of VVGT.   

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Service gebruikt. Als u niet akkoord gaat 
met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik de service dan niet. 

De Service bestaat uit een reeks online services die door VVGT worden geleverd, inclusief maar niet 
beperkt tot:  

• een online Community Directory voor VVGT 
• een Community Messaging dienst, 
• een User-to-User Community Messaging dienst, en 
• de dienst VVGT Community Clubs. 

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen uw gebruik van elk onderdeel van de Service. 

   

1.  Copyright; Regels voor het indienen van inhoud.    

  
(a) De Service en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, 

grafische afbeeldingen, foto's, profielen, audio- en videoclips, geluiden, werken van auteurschap, 
applicaties, links en andere inhoud of materialen (samen de " Service Content ") worden 
beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Tussen u en de VVGT heeft 
VVGT de intellectuele eigendomsrechten in de Service en de Service-inhoud. U mag de Service en 
de Service-inhoud alleen gebruiken op de manier en voor de doeleinden die in deze 
Gebruiksvoorwaarden zijn gespecificeerd. Behalve zoals specifiek toegestaan door deze 
Gebruiksvoorwaarden, mag u de Diensten of de Inhoud van de Diensten niet wijzigen, verzenden, 
produceren, distribueren, weergeven, verkopen, in licentie geven, uitzenden of anderszins 
beschikbaar maken in welke vorm of op welke manier dan ook. de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de VVGT. 

 
(b) U behoudt de eigendom van al uw intellectuele eigendomsrechten in alle inhoud die door u is 

aangemaakt, gepost of gedeeld, op of via de Service en eventuele persoonlijke gegevens (de 
"Gebruikersinhoud").  VVGT claimt niet het eigendom van uw Gebruikersinhoud. 

 



(c) U verklaart en garandeert dat: (i) u uw Gebruikersinhoud bezit; (ii) het plaatsen en gebruiken van 
uw Gebruikersinhoud op of via de Service zal de rechten van derden niet schenden, misbruiken of 
schenden, waaronder, maar niet beperkt tot, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, 
handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. eigendomsrechten; (iii) u betaalt 
voor alle royalty's, vergoedingen en andere bedragen die verschuldigd zijn op grond van uw 
Gebruikersinhoud; en (iv) u beschikt over het wettelijke recht en de mogelijkheid om deze 
Gebruiksvoorwaarden in uw rechtsgebied aan te gaan. 
 
  

2.  Omgangsregels.   

  
(a) U bevestigt dat u ten minste 18 jaar oud bent, of een geëmancipeerde minderjarige, of in het 

bezit bent van wettelijke toestemming van ouders of voogd, en volledig bevoegd bent om de 
Service te gebruiken en deze Terms of Use na te leven en na te leven. 

 
(b) U mag geen gewelddadige, naakt, gedeeltelijk naakt, discriminerende, onwettige, inbreuk 

makende, haatdragende, verontrustende, pornografische of seksueel suggestieve foto's of 
andere inhoud plaatsen via de Service. 

 
(c) U mag personen of entiteiten niet belasteren, stenigen, intimideren, misbruiken, lastigvallen, 

bedreigen, nabootsen of intimideren en u mag geen privé- of vertrouwelijke informatie via de 
Service plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, uw of andere creditcardgegevens van een 
persoon, sociale zekerheid of alternatieve nationale identiteitsnummers, niet-openbare 
telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen. 

 
(d) U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in om 

te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld federaal, regionaal en lokaal) 
die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service en uw Gebruikersinhoud, inclusief maar niet 
beperkt tot de wet van het auteursrecht. 

 
(e) U mag de Service of servers of netwerken die op de Service zijn aangesloten niet hinderen of 

verstoren, ook niet door wormen, virussen, spyware, malware of andere code van destructieve of 
ontwrichtende aard te verzenden. 

 
(f) U mag geen accounts maken met de Service op ongeautoriseerde manieren, inclusief maar niet 

beperkt tot, door het gebruik van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of 
scraper. 

 
(g) U mag niet proberen om een andere gebruiker te beperken in het gebruik of genieten van de 

Service en u mag schendingen van deze Terms of Use niet aanmoedigen of faciliteren. 



(h) U mag alleen niet-commercieel gebruik maken van de Service en de Service Content.  Gebruik 
van de Service of de Service-inhoud voor commerciële, publieke of politieke doeleinden is ten 
strengste verboden. Verboden activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (1) activiteiten 
die illegaal of frauduleus zijn; (2) gebruik dat onterecht de goedkeuring of sponsoring betekent 
door VVGT (of een individueel bestuurslid of werknemer van VVGT); (3) gebruik dat kan worden 
verward met officiële berichten van de VVGT of diens bestuursleden of werknemers; en (4) 
gedrukte of elektronische massamailings (ook bekend als "spamming"), verzoeken om 
commerciële diensten. 

 
(i) Bepaalde delen van de Service bieden hulpmiddelen voor de uitwisseling van ideeën en 

informatie tussen gebruikers, onder meer in de vorm van directe berichtenuitwisseling. VVGT is 
niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, inclusief gebruikersinhoud, die is gepost of 
gedistribueerd op basis van dergelijke gebruikersuitwisselingen. De meningen en meningen van 
gebruikers zijn alleen en worden niet onderschreven door, en mogen niet worden toegeschreven 
aan de VVGT. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die u plaatst en u 
neemt alle risico's op zich met betrekking tot het gebruik ervan door anderen en anderen die 
vertrouwen op de nauwkeurigheid ervan. 

 
(j) U erkent en gaat ermee akkoord dat VVGT niet verplicht is om inhoud of gebruikersinhoud weer 

te geven, te bewaken of aan te passen. VVGT behoudt zich het recht voor om, zonder de 
verplichting, de Service te bewerken en om Gebruikersinhoud te bewerken, verwijderen of 
weigeren om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan Gebruikers. Als de Gebruikersinhoud 
de bovenstaande normen of enige andere bepaling van deze Terms of Use schendt, behoudt 
VVGT zich het recht om de toepasselijke gebruikersaccount en het recht om de Service te 
gebruiken te beëindigen, naast alle andere beschikbare rechten of rechtsmiddelen. VVGT keurt 
geen Gebruikersinhoud goed of onderschrijft deze niet, en u stemt ermee in dat VVGT niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk is in verband met uw gebruik van Gebruikersinhoud. 

 
 
3.  Privacy; Vertrouwelijkheid.  

  
(a) VVGT stemt ermee in uw Gebruikersinhoud te gebruiken in overeenstemming met het 

privacybeleid van de Service, samen met alle serverspecifieke gegevensgebruiksbeleid, 
privacyverklaringen en privacy kennisgevingen (gezamenlijk "Privacybeleid"). 
 

(b) VVGT behandelt uw Gebruikersinhoud als vertrouwelijke informatie in overeenstemming met het 
VVGT-beleid en gebruikt en openbaart deze alleen in overeenstemming met deze Terms of Use 
en het privacybeleid. 

 
 

 



4.  Beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling.   
  

(a) Deze service en alle inhouden worden geleverd “in de huidige staat” en zondere enige vorm van 
garantie, expliciet en impliciet.  VVGT keurt of beantwoordt geen Gebruikersinhoud.  VVGT is niet 
aansprakelijk voor Gebruikers of bezoekers voor enige schade van alle soorten die voortvloeien 
uit het gebruik van de Service, de inhoud van de Service of de inhoud van de Gebruiker. 
 

(b) U stemt ermee in om de VVGT en haar bestuursleden, directeuren en werknemers, schadeloos te 
stellen en te vrijwaren tegen alle claims, acties, rechtszaken, schadevergoedingen, 
aansprakelijkheden en kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die 
voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service of een van de Service-inhoud 
of uw Gebruikersinhoud en/of uw niet-naleving van enige bepaling van deze Terms of Use. 

 
 

5.  User Accounts; Beëindigen van account beleid.   

  
(a) U gaat ermee akkoord om juiste en volledige informatie te verstrekken bij het maken of 

bijwerken van uw account. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in uw 
gebruikersaccount en u moet het wachtwoord van uw account beveiligen. U stemt ermee in ons 
onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of een andere 
inbreuk op de beveiliging via secretariaatvvgt@gmail.com. U mag het account van een ander niet 
zonder toestemming gebruiken. VVGT kan uw account beëindigen als u een bepaling van deze 
Terms of Use overtreedt of niet voldoet aan verzoeken met betrekking tot uw account. 
Gebruikersaccounts mogen niet worden gedeeld, overgedragen of verkocht aan andere partijen 
en mogen ook niet worden gebruikt door of beschikbaar worden gesteld aan enige persoon of 
entiteit behalve de geregistreerde gebruiker. 

 
(b) De rechten die u hier worden verleend, worden automatisch beëindigd bij elke inbreuk door u op 

deze Terms of Use, tenzij VVGT anderszins specifiek schriftelijk akkoord gaat, maar de andere 
bepalingen van deze Terms of Use blijven van kracht na elke beëindiging. VVGT behoudt zich het 
recht om ten allen tijde naar eigen goeddunken te stoppen met het leveren van enige Service-
inhoud, om een aspect of element van de Service te wijzigen of te beëindigen, of om de Service 
niet langer beschikbaar te stellen. 

 
 
6.  Diversen  

  
(a) Links naar andere Services.  De Service kan links bevatten naar websites die worden beheerd 

door derden, inclusief maar niet beperkt tot, websites die worden beheerd door VVGT, voor het 
gemak van onze Gebruikers. VVGT onderschrijft of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de 



inhoud of het gebruik van websites van derden. Als u sites van derden gebruikt, doet u dit 
uitsluitend op eigen risico. Links impliceren niet dat VVGT gelieerd is aan of gekoppeld is aan een 
gekoppelde site. 
 

(b) Gebruik van de VVGT naam.  Behalve zoals specifiek toegestaan door deze Terms of Use, mag u 
geen naam, logo of badges van VVGT of een van haar scholen of onderafdelingen gebruiken voor 
welk doel dan ook, behalve met onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en in 
overeenstemming met de vereiste beperkingen door de VVGT. 

 
(c) Toepasselijk recht.  Deze Terms of Use en alle claims of geschillen die voortvloeien uit of verband 

houden met uw gebruik van de Service, zullen worden gereguleerd door het Belgisch recht. U 
stemt ermee in dat alle claims en geschillen uitsluitend zullen worden behandeld en opgelost in 
rechtbanken die in België zetelen. U stemt hiermee in om geen bezwaar te maken tegen de 
procedures in deze rechtbanken. 

 
(d) Verandering van Terms of Use.  Houd er rekening mee dat deze Terms of Use van tijd tot tijd 

kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Alle wijzigingen worden op deze pagina geplaatst. 
Uw gebruik van deze Service of enige Service-inhoud nadat eventuele wijzigingen zijn 
aangebracht, geeft aan dat u instemt met de gewijzigde Terms of Use. 

 
(e) Severability; volledige overeenkomst.  Indien een bepaling van deze Terms of Use ongeldig of 

niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling, voor zover niet afdwingbaar, worden 
geschrapt en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige 
bepalingen. Uw rechten onder deze Terms of Use zijn persoonlijk, niet-exclusief en niet-
overdraagbaar. Koppen zijn alleen ter referentie bedoeld en vormen op geen enkele manier een 
definitie of beperking van de reikwijdte of reikwijdte van enige bepaling van deze Terms of Use. 
Het nalaten van VVGT met betrekking tot een schending door u of anderen doet geen afbreuk 
aan ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. Tenzij 
anders uitdrukkelijk vermeld in deze Terms of Use, wordt niets hierin geacht derden rechten of 
voordelen te verlenen. Deze Terms of Use bevatten de volledige overeenkomst en overeenkomst 
tussen u en VVGT met betrekking tot het onderwerp hiervan. 

 
  


