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Social Media Statement Stichting Tekenbeetziekten  
 
De social media accounts van Stichting Tekenbeetziekten stellen ons in 
staat in contact te komen met het publiek. 
Ze bieden gebruikers ook de mogelijkheid om met ons en met andere 
gebruikers in contact te komen en te communiceren.  
Stichting Tekenbeetziekten vraagt dat alle commentaren die op onze 
sociale mediakanalen worden geplaatst respectvol en beleefd zijn.  
Dit commentaarbeleid voor sociale media geeft aan wat aanvaardbaar en 
niet aanvaardbaar is met betrekking tot het plaatsen van commentaar op 
de sociale mediakanalen van Stichting Tekenbeetziekten. 
 
Onze social media-kanalen 
 
Stichting Tekenbeetziekten is officieel aanwezig op de volgende social 
media: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. Elk social 
media-platform heeft zijn eigen privacybeleid waaraan u bent 
onderworpen wanneer u dat platform gebruikt: zie Facebook/Instagram; 
Twitter; LinkedIn; YouTube. 
 
Commentaren op onze berichten 
 
Wij moedigen alle gebruikers aan om deel te nemen aan discussies op 
onze social mediakanalen.  
Dit betekent echter niet dat Stichting Tekenbeetziekten instemt met of 
akkoord gaat met de inhoud, meningen of standpunten die in door 
gebruikers geplaatste commentaren worden vermeld. Gebruikers zijn 
volledig verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen en 
berichten; Stichting Tekenbeetziekten aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor door gebruikers geplaatste inhoud. Reacties of 
berichten die naar de sociale mediakanalen van Stichting 
Tekenbeetziekten worden gestuurd, vormen op geen enkele wijze een 
juridische of officiële mededeling aan Stichting Tekenbeetziekten of een 
van haar bestuursleden, functionarissen of vrijwilligers. 
 
Door inhoud te plaatsen op een social mediakanaal van Stichting 
Tekenbeetziekten, begrijpen en erkennen gebruikers dat deze informatie 
beschikbaar is voor het publiek en dat anderen de geplaatste informatie 
kunnen gebruiken zonder medeweten of controle van Stichting 
Tekenbeetziekten. Als u niet wilt dat uw inhoud openbaar wordt gemaakt 
en mogelijk wordt gebruikt, gepubliceerd, gekopieerd en/of herdrukt, 
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plaats dan geen inhoud op een Stichting Tekenbeetziekten social media 
kanaal. 
 
Stichting Tekenbeetziekten beoordeelt geplaatste commentaren en 
berichten van gebruikers op de social mediakanalen van Stichting 
Tekenbeetziekten. Hoewel social media een 24/7 medium is, zijn onze 
moderator mogelijkheden dat niet. Het modereren en beoordelen van 
commentaren en berichten kan alleen tijdens de normale kantooruren. 
 
Stichting Tekenbeetziekten behoudt zich het recht voor, maar is niet 
verplicht, om naar eigen goeddunken elk commentaar van de social 
mediakanalen van Stichting Tekenbeetziekten te verwijderen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk commentaar dat: 
 
● Profaan, vulgair, obsceen, racistisch, bedreigend, intimiderend, 

pesterig, gewelddadig, ongepast, seksueel expliciet of beledigend 
taalgebruik, afbeeldingen, grafieken of video's gebruikt; 

● aanzet tot haat of geweld of gebruik maakt van haatdragende taal; 
● suggereert of aanzet tot illegale activiteiten; 
● lasterlijk is of persoonlijke aanvallen van welke aard dan ook bevat, 

inclusief het gebruik van beledigende termen die gericht zijn op 
bepaalde mensen of groepen mensen; 

● persoonlijk identificeerbare informatie bevat, zoals een e-mailadres 
of telefoonnummer; 

● irrelevant is of buiten het onderwerp van het oorspronkelijke bericht 
valt; 

● valse of misleidende informatie verspreidt of ongefundeerde 
beschuldigingen uit; 

● bevoorrechte, persoonlijke, eigendoms- of andere vertrouwelijke 
informatie bevat; 

● inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken; 
● spam of advertenties bevat, producten of diensten promoot of zich 

inlaat met gecoördineerd niet-authentiek gedrag; 
● deelneemt aan politieke campagnes of lobbyen; 
● eerdere berichten dupliceert of herhaalt. 

 
Stichting Tekenbeetziekten zal ook opmerkingen verwijderen die in strijd 
zijn met de voorwaarden, gemeenschapsnormen, regels, richtlijnen of het 
beleid van de volgende platforms: 
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● Facebook Servicevoorwaarden en gemeenschap normen 
https://m.facebook.com/legal/terms?locale=nl_NL&_rdr  

● Twitter Servicevoorwaarden en -regels en -beleid 
https://twitter.com/en/tos  

● Instagram Gebruiksvoorwaarden en Gemeenschaps Richtlijnen 
https://m.facebook.com/help/instagram/581066165581870?locale2
=nl_NL  

● LinkedIn Gebruikersovereenkomst en Gemeenschapsbeleid 
https://nl.linkedin.com/legal/user-agreement?trk=hb_ft_userag  

● YouTube Servicevoorwaarden en -beleid en veiligheid 
https://www.youtube.com/static?gl=NL&template=terms&noapp=1  

 
Stichting Tekenbeetziekten behoudt zich het recht voor om elke gebruiker 
te blokkeren van al onze social mediakanalen, ook wanneer een gebruiker 
het commentaar beleid van Stichting Tekenbeetziekten schendt in zijn 
opmerkingen of berichten, of ander storend gedrag vertoont.   
 
Disclaimers 
 
● Stichting Tekenbeetziekten garandeert niet dat de informatie die op 

haar sociale media platforms wordt geplaatst correct is en wijst alle 
aansprakelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het feit 
dat gebruikers vertrouwen op de informatie op dergelijke platforms, 
ongeacht of deze door bestuursleden, functionarissen of vrijwilligers 
van Stichting Tekenbeetziekten of anderszins is geplaatst. 

● Links van social media platforms van Stichting Tekenbeetziekten 
naar websites van derden worden alleen aangeboden voor het 
gemak van de gebruikers. Stichting Tekenbeetziekten is niet 
verantwoordelijk voor de informatie op of praktijken van websites 
van derden. 

● Door inhoud te plaatsen op een van de sociale mediaplatforms van 
Stichting Tekenbeetziekten, verlenen gebruikers Stichting 
Tekenbeetziekten een royaltyvrije licentie om de inhoud te 
gebruiken op elke manier en in elk medium over de hele wereld, 
zonder enige verplichting aan u. 

 
Voor vragen kunt u een e-mail sturen 
naar:socialmedia@tekenbeetziekten.nl  
Voor klachten kunt u een e-mail sturen naar: 
secretaris@tekenbeetziekten.nl  
 


