Gebruikersvoorwaarden blogberichten en reacties
Als u een reactie plaatst bij een blogbericht van het Slingeland Ziekenhuis, dient u zich te
houden aan de volgende regels:
 Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende,
racistische, denigrerende, lasterende, schokkende, seksueelgetinte berichten of
andere inhoud die in strijd is met de wet.
 Spam (zoals reclame maken, kettingbrieven, pyramide-spelen en sollicitaties) is
niet toegestaan.
 Het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden (zoals naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres etc.) in de reactie is niet toegestaan. Het is af te
raden om uw eigen gegevens in een bericht te plaatsen omdat deze informatie
openbaar is.
 Het is niet toegestaan om eventuele persoonlijke informatie, vermeld in een
reactie, te gebruiken voor uw eigen commerciële doeleinden/spam.
 Plaats geen door auteursrechten beschermde teksten (tenzij uzelf daar de auteur
van bent of de auteur/bron erbij vermeldt).
 Het is niet toegestaan om berichten van een van onze blogs over te nemen en
deze elders te plaatsen zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
In het geval van overtredingen neemt het ziekenhuis maatregelen. Het
Slingeland Ziekenhuis:
 heeft het recht om een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten;
 kan een bericht aanpassen of verwijderen als de inhoud ongeschikt is of in strijd is
met de gebruikersovereenkomst;
 verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid,
volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten op blogs en
gearchiveerde foraberichten;
Het Slingeland Ziekenhuis:
 stelt dat (medische) adviezen die worden voorgesteld altijd eerst met uw eigen
arts afgestemd dienen te worden alvorens deze toe te passen;
 is niet verantwoordelijk als de geplaatste gegevens gebruikt worden voor andere
doeleinden door derden;
 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden geplaatste berichten.
 adviseert u om persoonlijke gegevens als naam, (e-mai)ladres en
telefoonnummer niet in de inhoud van een blogreactie bekend te maken.
Vragen blogs van het Slingeland Ziekenhuis kunt u sturen naar
redactie@slingeland.nl

