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VindiQu is van mening dat iedereen toegang dient te krijgen tot kennisdeling. Deze huisregels zijn bedoeld om 

de regels aan te geven die gelden voor alle gebruikers van VindiQu diensten.  

We nemen actie wanneer deze huisregels niet worden nageleefd. VindiQu behoudt zich het recht voor om 

accounts aan te passen, (tijdelijk) te blokkeren of buiten gebruik te stellen. De te nemen acties zijn gekoppeld 

aan de ernst van de overtreding(en).  

Respect is een belangrijk aspect binnen een gemeenschap. Op het VindiQu platform komen verschillende 

gebruikers elkaar tegen met verschillende achtergronden, religies, taalniveaus, leeftijden, geslacht, etc.  

Respect voor elkaar hebben tijdens kennisdeling is essentieel. 

Tijdens een interactieve sessie kan er iets onverwachts gebeuren. Wees alsjeblieft geduldig naar elkaar en blijf 

begripvol. Wanneer je denkt dat er misbruik wordt gemaakt van een bepaalde situatie vragen we je om ons te 

informeren via support@vindiqu.com. Wees enthousiast voor bepaalde verschillen, benader elkaar met 

respect en een open mind en help elkaar verder! 

Denk na voordat je wat deelt met iemand. Dit geldt binnen de gehele service van VindiQu, waaronder het 

interactieve gedeelte en op deze website. Schrijf geen belastende teksten over iemand binnen en buiten het 

platform die bedoeld zijn om iemand naar beneden te halen of te kwetsen. Mocht je een review geven dan kun 

je deze eerlijk doch netjes omschrijven zodat de andere persoon kan leren van de eventuele kritiek. Anderzijds 

word je verzocht schappelijk op kritiek te reageren.  

Het publiceren of uitwisselen van privégegevens kan leiden tot misbruik en is zodoende niet aan te raden. Denk 

na over de mogelijke consequenties die belastende privé gegevens kunnen aanrichten.  

Gebruik VindiQu niet om mensen lastig te vallen of schadelijke content te publiceren. Het gebruik van teksten 

of symbolen die haatdragend zijn worden niet getolereerd. Het lastigvallen, identiteit aannemen van een 

ander, seksueel getinte opmerkingen maken bij anderen wordt beschouwd als misbruik. Dit geldt ook voor 

naaktfoto’s, verontrustende profielfoto’s en gebruikersnamen. 

Wij hanteren de volgende vuistregel: als een gebruiker zich niet prettig voelt binnen de community van 

VindiQu dan zou dit niet mogen. Wij nemen dit uiterst serieus en dringen erop aan dat dergelijke situaties 

worden gemeld, bij voorkeur via support@vindiqu.com. 

Spammen is belastend en wordt beschouwd als een niet inhoudelijke bijdrage en wordt niet getolereerd. Het 

achterlaten van een spoor van irrelevante, illegale of onzinnige berichten binnen de service of diensten van 

VindiQu wordt gezien als spammen. Net als voor materiaal waarop auteursrechten berusten en gestolen 

materiaal, geldt dat je moet weten dat spam, misbruik van referentiecodes, advertenties en het overmatig 

promoten van producten/diensten niet aanvaardbaar is en dat dergelijke berichten en verwijzingen zonder 

waarschuwing worden verwijderd en dat VindiQu actie zal ondernemen jegens de verspreider.  

VindiQu gelooft in een eerlijke marktwerking binnen het platform. Als er een script wordt ingezet op een 

manier om misbruik te maken van het platform, hacken, genereren van een hogere status en data misbruiken 

zal het account direct buiten gebruik worden gesteld.  

Wij tolereren geen inhoud die in één van onderstaande categorieën valt (de lijst is niet limitatief), of daarbuiten 

en die VindiQu aanduidt als overtreding van de huisregels.  

• discriminatie;

• haatzaaiingen;
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• racisme; 

• geweldsuitingen; 

• fraude; 

• culturele geboden of geloofsovertuigingen negatief behandelen; 

• foutieve informatie delen; 

• afpersing; 

• machtsmisbruik; 

• seksuele insinuaties; 

• seksuele handelingen; 

• seksuele toespelingen; 

• lastering; 

• dwingende geloofsovertuigingen; 

• duplicatie; 

• schending van het online platform; 

• hacken; 

• spammen. 

 

Door je aan deze huisregels te houden draag jij bij aan een interessante, professionele en leerzame 

gemeenschap die elkaar verder helpt en waar wij met zijn allen dankbaar voor zijn. 

 

  


