Afspraken voor bezoekers aan onze database

Deze database is een particulier initiatief en dient geen enkel commercieel doel.
Bezoekers aan de website kunnen de database gratis bezoeken onder de voorwaarde dat
een persoonlijke inlog wordt aangevraagd en de beheerders deze hebben toegekend.
Deze inlog vraagt men aan bij registratie. Bij deze registratie geeft men automatisch
toestemming aan de beheerders om de benodigde gegevens op te slaan op de beveiligde
server. Zie verder het privacy beleid elders op de website.
Van de bezoekers verwachten de beheerders dat zij zich zullen houden aan de
privacyregels en bronvermelding als zij de uit de database verkregen informatie en
afbeeldingen zelf online plaatsen.
De beheerders proberen zo zorgvuldig mogelijk te werken. Ondanks dat kan het
voorkomen dat gegevens onjuist zijn overgenomen of dat er tikfouten zijn gemaakt.
Daarom is het dringende advies om niet alles klakkeloos over te nemen maar de bron te
controleren. Bij gevonden afwijkingen vernemen de beheerders dit graag van u om een
en ander te kunnen corrigeren. Aanvullingen zijn ook van harte welkom.
De beheerders wensen u vruchtbare zoekuurtjes op hun website.
En vergeet niet. Het is hobby!
De beheerders Jonnie en Fred Stuij
Info @ genealogie-alblasserwaard.nl (spaties weghalen)

Attentie!
De beheerders behouden zich het recht voor om zonder opgave van redenen een nieuwe
registratie te weigeren en/of een bestaande registratie te verwijderen. Redenen voor weigering
of verwijdering kunnen zijn:
1. Een bezoekers gebruikt fake namen of fake emailadressen en bestookt ons met registraties
waarin reclame wordt gemaakt.
2. Een bezoeker download op zeer grote schaal gegevens uit onze database om deze zelf online
te plaatsen of door te geven aan commerciële sites.
3. Bezoekers respecteren en vermelden de bronvermelding niet bij publicatie op het internet.
4. Bezoekers sturen ons ongewenste [reclame] e-mails.
5. Bezoekers gebruiken ongewenst taalgebruik bij e-mail verkeer richting beheerders.

Wilt u ons werk steunen. Graag!

