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Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle publicaties van Vitaal Dorp te
Everdingen. Vitaal Dorp kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de
gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij
gepubliceerd worden.
Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die Vitaal Dorp aan de samenstelling van haar
publicaties besteedt, is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd niet
volledig, juist of actueel is. De op of via deze publicaties aangeboden informatie kan
gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Vitaal Dorp sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van de publicaties.
Gebruik van de lichtkrant
U verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven bij plaatsing van informatie
op onze lichtkrant:
1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
2. Niet het gebruik van andere publicaties van onze lichtkrant te hinderen;
3. Geen onjuiste of andere ongepaste berichten of informatie te verspreiden via
onze lichtkrant;
4. Het bestuur van Vitaal Dorp benoemd een beheerder voor de informatie op het
scherm;
5. Beheerder bepaald of aangeleverde content wordt geaccepteerd. Deze kan zowel
op tekst, kleur en plaatjes worden beoordeeld;
6. De frequentie van het wisselen van beelden wordt bepaald door de beheerder;
7. Het primaire doel van het bord is informatievoorziening. Advertenties voor
producten of diensten worden niet geaccepteerd;
8. Het scherm staat aan van 7:00 – 23:00 u. Van 23:00 – 7:00 u is het scherm niet in
bedrijf in verband met mogelijke overlast voor omwonenden;
9. De lichtintensiteit zal zodanig zijn dat omwonenden er geen of beperkt last van
hebben;
10. Aanmelden van content kan plaatsvinden op het volgende emailadres:
infoscherm@vitaal-dorp.nl;
11. Moment van plaatsen van goedgekeurde content wordt bepaald door de
beheerder

