
 

Gebruikersvoorwaarden AVIG Forum 

 

Algemene voorwaarden 

De AVIG biedt haar leden, via het enkel voor leden toegankelijke deel van haar website, een online 

Forum aan. Via dit Forum kunnen leden kennis, ervaring(en), vragen, documenten en aanvullende 

informatie (hierna: Documenten) met elkaar delen. 

 

Leden die Documenten via het Forum ter beschikking stellen, worden ook wel Aanbieder(s) 

genoemd. Leden die Documenten van het Forum gebruiken, worden ook Gebruiker(s) genoemd. 

Leden kunnen zowel Aanbieder als Gebruiker zijn. 

 

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers (Aanbieders en Gebruikers) van 

het Forum. Iedere bezoeker van het Forum gaat door middel van het bezoek automatisch akkoord 

met deze voorwaarden. 

 

De rol van de AVIG is beperkt tot het in de lucht houden, (en het mogelijk maken van) het plaatsen 

en verwijderen van Documenten op het Forum. De AVIG spant zich in dit goed te doen, een garantie 

hiervoor wordt niet verleend. De AVIG controleert de (inhoud van de) Documenten niet en is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Aanbieder, de Gebruiker of door hen gebruikte 

Documenten.  

Er wordt een moderator aangesteld, die mogelijk bedreigende of onjuiste informatie kan weigeren 

c.q. kan verwijderen. Indien dit van toepassing is, zal met de Aanbieder of Gebruiker van het 

desbetreffende Document door de moderator contact worden opgenomen. 

 

De zaken die gepost/geplaatst worden dienen aan de volgende richtlijnen te voldoen (zowel van 

Aanbieders-, als van Gebruikerszijde): 

- Respectvol jegens andere gebruikers; 

- Het gaat om opbouwende en voor de AVIG-leden versterkende kennis, ervaring en 

informatie; 

- Met name delen van feitelijke informatie; 

- Emotionele uitingen worden alleen in direct contact met de betrokkene besproken buiten 

het Forum en horen hier niet op het Forum thuis. 

 

Voorwaarden voor Aanbieders 

Aanbieder is gerechtigd, maar niet verplicht om Documenten op het Forum aan te bieden. Indien 

Aanbieder hiertoe over gaat, is hij/zij verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aanbieden van de 

Documenten.  

De AVIG is gerechtigd om (mogelijk) onvolledige en/of onjuiste (aan)meldingen te weigeren of te 

verwijderen. 

 

Aanbieder doet bij het aanbieden van een Document aan het Forum, direct automatisch 

onherroepelijk afstand van alle eventuele (intellectuele eigendoms)rechten die hij/zij heeft op door 

hem/haar aan het Forum aangeboden Documenten. 



 

 

Aanbieder is enkel gerechtigd om volledig zelf vervaardigde/opgestelde 

Documenten op het Forum aan te bieden. Aanbieder staat er jegens de Gebruiker en de AVIG voor 

in, dat diens Documenten (opmaak, tekst, afbeeldingen, etc.) geen inbreuk maken op enig recht van 

een derde. 

 

Aanbieder staat in voor (de kwaliteit van) de inhoud van diens Documenten. Bovendien draagt hij/zij 

er voor zorg dat de Documenten geanonimiseerd zijn en in ieder geval geen persoonsgegevens of 

andere privacy gevoelige informatie bevatten. 

 

Aanbieder is er mee bekend en akkoord dat de AVIG de aangeboden Documenten niet (inhoudelijk) 

controleert, alsmede hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden. 

Aanbieder vrijwaart de AVIG tegen eventuele claims terzake. 

 

Aanbieder is er mee bekend en akkoord dat de AVIG gerechtigd is om Documenten niet te plaatsen 

of te verwijderen, gedeeltelijk te plaatsen of tijdelijk te plaatsen. Om het Forum actueel te houden 

zullen Documenten sowieso periodiek door de AVIG worden gescreend en eventueel (wanneer de 

actualiteit is verlopen) worden verwijderd of gearchiveerd.  

Aanbieder zelf kan de AVIG altijd vragen om een of meerdere van diens Documenten te verwijderen. 

De AVIG spant zich in om hieraan steeds binnen 1 maand gehoor te geven.  

Aanbieder staat er jegens Gebruikers en de AVIG voor in dat hij/zij altijd en volledig zal voldoen aan 

de bepalingen in deze voorwaarden. 

 

Voorwaarden voor Gebruikers 

Gebruiker is gerechtigd, maar niet verplicht om Documenten zoals aangeboden in het Forum te 

gebruiken. Indien Gebruiker hiertoe over gaat is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het op de juiste 

wijze gebruiken en interpreteren van de Documenten. 

 

Gebruikers mogen Documenten enkel gebruiken voor eigen gebruik, niet ter beschikking stellen aan 

niet-leden van de AVIG en op geen enkele wijze commercieel exploiteren. 

 

Gebruiker is er mee bekend en akkoord dat de AVIG niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de 

inhoud van de Documenten. Gebruiker dient derhalve zelf de inhoud en de kwaliteit van de 

Documenten te controleren en is zelf verantwoordelijk voor de keuze om wel of geen gebruik te 

maken van een Document. Gebruiker kan de AVIG terzake niet aanspreken c.q. aansprakelijk stellen. 

 

Gebruiker is er mee bekend en akkoord dat de AVIG zelf geen toelichting kan geven op de 

Documenten. Gebruiker zal in dit geval aan Aanbieder een vraag dienen te stellen via het Forum (of 

rechtstreeks aan Aanbieder buiten het Forum om; contactgegevens van Aanbieder zijn te vinden op 

de AVIG-website).   

 

Gebruiker is er mee bekend en akkoord dat de AVIG altijd gerechtigd is om Documenten van het 

Forum (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen. 

 



 

Gebruiker staat er jegens Aanbieder en de AVIG voor in, dat hij/zij altijd en 

volledig zal voldoen aan de bepalingen in deze voorwaarden. 

 

Woordenlijst 

AVIG -  Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde 

Forum -  Het deel van de AVIG-website waar leden informatie, ervaring en  

kennis met elkaar kunnen delen (dit deel is alleen toegankelijk voor leden van de 

AVIG) 

Documenten - Kennis, ervaring(en), vragen, documenten, (aanvullende)  

  informatie, links die via het Forum worden gedeeld 

Aanbieder - Degene die (als eerste) een nieuw item plaatst 

Gebruiker - Degene die op welke wijze dan ook gebruik maakt van een  

  geplaatst item en/of hierop reactie geeft (een reactie kan ook een  

  nieuw item betreffen; Gebruiker wordt dan automatisch  

  Aanbieder) 


