Acceptabele Gebruiks Richtlijnen (AGR)

eMsWeb Websitebouw gelooft in vrijheid van meningsuiting. Onze diensten zijn ontworpen om
gebruikers, informatie, meningen en ideeën, zonder censuur te kunnen laten delen.
Dat gezegd hebbende is er wel content (of gedrag) die wij niet toestaan omdat deze als schadelijk,
kwetsend of illegaal ervaren kunnen worden.
Hieronder een lijstje met activiteiten en content die wij NIET toestaan:

Illegale content, activiteiten, doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten
en doeleinden (in strijd met Nederlands recht en de Europese wetgeving)
Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de
auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend,
racistisch, haatzaaiend of discriminerend zijn, informatie die kinderpornografie bevat en informatie
die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents
of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld
(zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

Schending van Auteursrechtelijk beschermd materiaal
eMsWeb Websitebouw levert de mogelijkheid om websites te publiceren met allerhande content.
Copyright op materiaal wordt vaak gebruikt in de “fair use” context. Dit vinden wij een goede zaak
en ondersteunen wij. Voordat je een klacht indient over mogelijke inbreuk op copyright neem deze
mening dan eerst in overweging. Plaats je zelf content en weet je niet zeker of hier copyright op
rust vraag dan de rechthebbende ALTIJD vooraf toestemming om geschillen te voorkomen.

Pornografie
We weten dat er verschillende definities omtrent pornografie bestaan. Wij hanteren de definitie dat
als er uitgesproken beelden van seksuele handelingen te zien zijn, wij deze niet toestaan. Een

naaktfoto mag.
Gokken/kansspelen
Over gokken, loterijen en kansspelen schrijven en discussiëren is toegestaan. Een gok dienst op je
website uitvoeren en onderhouden niet. Ook het linken naar andere goksites wordt door ons als
spam beschouwd en daarmee dus als overtreding van de AGR.

Technologisch schadelijke content
Het uploaden van of linken naar malware, spyware, adware, of andere schadelijke of destructieve
code.

Indentiteitsfraude
Je voordoen als een persoon of organisatie die je niet bent. (Parodie en satire zijn wel ok!)

Bedreigingen, materiaal met bedreigende inhoud tegen persoon, groep of instelling
Plaats geen oproepen tot geweld (of dood) direct gericht tegen personen, groepen, instellingen of
organisaties. Dit betekent niet dat we alle scheldwoorden of aanstootgevende teksten direct zullen
verwijderen.

Privé informatie
Deel geen privégegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt
ook voor informatie die je via je webshop of contactformulieren hebt verkregen zoals
wachtwoorden, creditcard gegevens etc.

Reclame/advertenties
Wij staan niet toe dat er op je website of blog advertenties/reclame wordt geplaatst.

Hotlinking naar eMsWeb/eMsCreator
Host geen bestanden (foto. videos) op onze websites die uitsluitend op andere websites worden
gebruikt.

Spam of machine-gegeneerde content
In het algemeen: alles wat er primair op is gericht om het internet te vervuilen. Phishen, spoofen,
spammen, ofwel je SEO boosten met ongewilde en ongegronde mailings of andere zaken om je
website te promoten.

De gebruiker /bezoekers van onze diensten/websites zal zich houden aan de algemeen aanvaarde
gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt en
toekomstige aanpassingen hiervan.
Bovenstaande zijn richtlijnen. Hoe deze worden geïnterpreteerd en gehandhaafd bepalen wij. De
richtlijnen kunnen daarnaast op elk moment worden aangepast en uitgebreid.
Heb je het idee dat een eMsWeb website in strijd is met onze Servicevoorwaarden, AGR of
Privacyverklaring (AVG), meldt deze dan via emsweb.nl/klantenservice.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie of feiten, is eMsWeb gerechtigd hiervan
aangifte te doen. eMsWeb kan hierbij alle relevante informatie over de klant overhandigen aan de
bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties eMsWeb verzoeken
te verrichten in het kader van het onderzoek.
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