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Welkom op onze Facebookpagina
Deze pagina werd gecreëerd om de inwoners en de handelaars van de winkelwijk nader tot
elkaar te brengen zodat u uw ervaringen kunt delen en op de hoogte kunt blijven over de
actualiteit van de handelaars in uw wijk.
Opdat al deze uitwisselingen in de beste omstandigheden verlopen, hebben we enkele
gedragesregels ingevoerd die in acht moeten worden genomen wanneer u op onze pagina
interageert.
De beheerder van de site behoudt zich het recht voor als moderator op te treden met betrekking
tot de hieronder opgesomde bijdragen en tot diegene die een of meerdere hier vermelde
elementen niet in acht nemen.
Lasterlijke afbeeldingen of publieke posts die persoonlijke gegevens bevatten (e-mail,
telefoonnummer, enz.) zullen onmiddellijk worden verwijderd.
Voorstellen die in strijd zijn met de wet, zoals het aanzetten tot haat, oproepen tot geweld,
pedofilie, ontkenning van de holocaust, verheerlijking van oorlogsmisdaden, antisemitisme,
alsook voorstellen of afbeeldingen die aanzetten tot racisme, tot homofobie of tot seksisme zijn
ten strengste verboden.
Het aanzetten tot het gebruik van illegale producten, van alkohol of van tabak is niet toegelaten.
Bovendien aanvaarden we geen illegale, schadelijke, dreigende, beledigende, intimiderende,
lasterlijke, onterende, vulgaire, obscene, privacyschendende berichten of berichten die van
die aard zijn dat ze de gevoeligheid van anderen schaden, noch berichten die aanzetten tot
gevaarlijke gedragingen.
Om een aangename sfeer voor iedereen te handhaven, vragen we u:
 de wet na te leven
 de rechten en verantwoordelijkheden die de Facebookpagina’s regelen
 niet te schenden
geen commentaren die geen betrekking hebben op het onderwerp te geven
overtollige of niet-pertinente berichten te vermijden
 u te uiten in een taal die door de meerderheid van de gemeenschap van de pagina (Frans,
Nederlands of Engels) wordt verstaan
 uw informatiebronnen te controleren.
We herinneren u er ook aan dat alle commentaren, afbeeldingen en meningen die door onze
fans op deze pagina worden gepubliceerd niet noodzakelijkerwijs onze mening weerspiegelen.
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Een vraag?
www.tutos.brussels

EEN VRAAG? AARZEL NIET OM CONTACT OP TE NEMEN
PER E-MAIL OP INFO@TUTOS.BRUSSELS
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