Gebruiksvoorwaarden Simpel Community
Welkom op de Simpel Community.
Simpel is de sim-only aanbieder van Nederland en biedt abonnementen aan voor bellen,
sms’en en internet.
De Simpel Community heeft tot doel om aan gebruikers, moderators, klanten van Simpel en
bezoekers een platform te bieden waar informatie en gebruikerservaringen uitgewisseld
kunnen worden over door Simpel aangeboden diensten.
Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de Simpel Community gelden
community voorwaarden. De community voorwaarden en overige relevante informatie staat
hieronder vermeld.
Toegang tot, registratie en gebruik van de Simpel Community betekent dat je als
gebruiker met deze community voorwaarden instemt.

Toegang en registratie Simpel Community
Om toegang te krijgen als gebruiker van de Simpel Community moet je jezelf registreren. De
gebruikersnaam gecombineerd met het wachtwoord dat tijdens het registratieproces wordt
aangemaakt is persoonlijk en mag niet aan anderen worden verstrekt. Als geregistreerd
gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je persoonlijke
gebruikersnaam gecombineerd met het aangemaakte wachtwoord. Alle communicatie en
informatie die je verstrekt onder je gebruikersnaam op de Simpel Community valt onder
jouw verantwoordelijkheid. Het is niet toegestaan om meerdere gebruiksnamen te
registreren.
Als de vertrouwelijkheid van je gebruikersnaam, gecombineerd met je wachtwoord is
geschonden neem dan meteen contact op met ons zodat er geen misbruik gemaakt kan
worden van je gebruikersnaam.
Gebruik
Het is de gebruiker niet toegestaan om de Simpel Community te gebruiken voor doeleinden
die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze
community voorwaarden zijn.
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en
zorgvuldig community gebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen andere
community gebruikers niet hinderen of lastig vallen. De gebruiker stemt in dat de Simpel
Community alleen gebruikt zal worden voor het doel waarvoor het is opgericht (informatie
en kennis delen ten aanzien van Simpel diensten). De Simpel Community mag niet worden
gebruikt als persoonlijk klachtportaal of om eigen diensten of producten aan te bieden of
hiervoor reclame te maken. Het is eveneens niet toegestaan om spam of phishingsberichten
te plaatsen en/of schade toe te brengen aan de infrastructuur van de Simpel Community.

Het is als gebruikers verboden processen of programma’s op te starten waarvan de
gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat dit Simpel, of overige gebruikers of
bezoekers van de Simpel Community hindert of (in)directe schade toebrengt.
Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval:
-

Uitingen, berichten, teksten van racistische, smadelijk, pornografisch, onzedelijk,
intimiderend, bedreigend of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden
en/of openbaar te maken.

-

Inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen
in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten kunnen - naar het vrije oordeel van
Simpel- onmiddellijk van de Simpel Community worden verwijderd.
Informatie op de Simpel Community

Simpel voert geen pre-screening uit op de inhoud of juistheid die door gebruikers wordt
geplaatst op de Simpel Community.
Simpel is niet verantwoordelijk voor de berichten van gebruikers. Dit is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.
Simpel behoudt het recht om te allen tijde de toegang van gebruikers tot de Simpel
Community te beperken en materiaal te verwijderen of aan te passen dat, naar het oordeel
van Simpel, niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden of dat naar de mening van Simpel of
community moderators niet op de Simpel Community toegankelijk moet blijven.
Simpel of moderators van de Simpel Community hebben te allen tijde het recht om naar
eigen inzicht geplaatste informatie van gebruikers of bezoekers te verwijderen, te
verplaatsen of aan te passen. Dit kan onder andere, maar niet uitsluitend, gerelateerd zijn
aan informatie die onjuist of misleidend is, aan informatie die naar de mening van een
moderator niet relevant voor een onderwerp is dat wordt besproken, het rubriceren en
verzamelen van informatie onder een onderwerp, aanvullingen te maken op verstrekte
informatie of het verwijderen van individuele klachten.
Alle informatie die wordt geplaatst door een gebruiker, kan door anderen worden verkregen
en (her)gebruikt.
Mede om de belangen van Simpel en die van derden te beschermen is de inhoud van deze
site alleen bestemd voor persoonlijk informatief en niet-commercieel gebruik. Voor elk
ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simpel vereist.
Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simpel
onderdelen en materiaal dat zich op het domein van de Simpel Community bevindt

elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de Simpel
Community van Simpel op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te
maken of te participeren in de Simpel Community.
Het is toegestaan om doormiddel van hyperlinks te verwijzen naar de Simpel Community en
de zich daar bevindende informatie. Indien er een link wordt aangebracht naar de Simpel
Community (onder andere door middel van deeplinken, framing) zal onder elke
omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar
voren moeten komen.
Privacy
Voor Simpel is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot
belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens handelt Simpel
volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
Bij de Simpel Community worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
-

Gebruikersnaam en emailadres van gebruikers van de Simpel Community. Daarnaast
heeft de gebruiker de mogelijkheid om de volgende gegevens te registreren:
geslacht, geboortedatum, woonplaats, land. Daarnaast is het ook mogelijk voor een
gebruiker van de community om een eigen facebookaccount te koppelen aan de
gebruikersgegevens.

Doel van de verwerking: Beheer van de Simpel Community en controle (authenticatie en
identificatie) voor toegang tot de Simpel Community. Ontvangers van de gegevens:
Beheerder van de Simpel Community. Categorie van betrokkene: Gebruikers van de Simpel
Community.
De gegevens worden bewaard gedurende de periode dat een gebruiker geregistreerd staat
bij de Simpel Community.
Simpel maakt op inzichtelijke wijze haar privacy beleid kenbaar in de Simpel
privacyverklaring. Dit is te vinden op de website van Simpel.
Internetcriminaliteit
Simpel spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke
handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. Simpel heeft niet de technische en
functionele mogelijkheid om alle informatie verspreid via de Simpel Community te
controleren.
Simpel verbindt zich ertoe haar gebruikers een aanvaardbaar gedrag op de Simpel
Community op te leggen en heeft daartoe onder andere deze gebruiksvoorwaarden
opgesteld waarin Simpel contactgegevens verstrekt waar gebruikers, bezoekers of derden
contact kunnen opnemen met Simpel aangaande onrechtmatige praktijken via het Simpeldomein.

Aansprakelijkheid
Alle informatie die wordt verstrekt op de Simpel Community wordt geleverd "as is" zonder
enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Simpel staat niet in voor de juistheid,
betrouwbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten of de kwaliteit van informatie in de Simpel Community, ongeacht de bron
van het materiaal.
Simpel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot
en gebruik van de Simpel Community en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie
die op de Simpel Community wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.
Beschikbaarheid en onderhoud
Simpel streeft er naar de Simpel Community zoveel mogelijk beschikbaar en toegankelijk te
houden. Simpel kan te allen tijde de toegang tot de Simpel Community beperken of
onderbreken voor onderhoud of updates. Simpel kan eenzijdig besluiten de Simpel
Community niet meer beschikbaar te stellen voor gebruik.
Wijzigingen
Simpel behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen
aan te brengen in deze community voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom
regelmatig voor een update.
Algemeen
Op deze Simpel Community voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
tussen Simpel en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Amsterdam.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie die inbreuk maakt op
wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een bericht
versturen via onze website.

