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Belgische patiëntenvereniging

Toetredingsovereenkomst verborgen Facebook-groep
Deze groep is een virtuele ontmoetingsplaats over NET en MEN kanker. Ze is bedoeld voor mensen met NET of MEN
of voor hun omgeving: partners, (groot)ouders, broers en zussen en/of andere dichte familieleden. Iedereen kan hier
zijn verhaal kwijt, lotgenoten vinden, vragen stellen enz.
De groep wordt gemodereerd door een aantal vrijwilligers van de vzw NET & MEN Kanker.
Let wel: dit is geen forum van artsen en andere hulpverleners, wel van lotgenoten.
Van zodra u lid bent van onze verborgen FBgroep, betekent dit ook dat u automatisch akkoord gaat met de
regels van onze registratie- en toetredingsovereenkomst én deze
ook volgt.

Identiteit
Je kan geen lid worden van deze groep onder een schuilnaam, enkel met je eigen naam. Om tot deze groep te kunnen
behoren dient u lid te zijn van onze vereniging. Lidmaatschap kan gratis verkregen worden via registratie https://
www.net-men-kanker.be/over-ons-join-us. Wij wensen geen andere gegevens van u te kennen dan deze in het
formulier, tenzij u ze vrijwillig kenbaar wil maken. De door u verstrekte gegevens zullen door ons niet voor andere
doeleinden gebruikt worden dan voor de werking van deze groep én de werking van onze vereniging. Tenzij het
werkelijk over crimineel gedrag gaat, worden uw gegevens nooit beschikbaar gesteld van derden. Het kan wel zijn dat
u een bericht van ons toegestuurd krijgt om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de verborgen
FBgroep.
Opgelet:
Op regelmatige tijdstippen zullen we een persoonlijk bericht sturen naar de leden die niet meer actief zijn in
de verborgen groep. Indien binnen de opgelegde periode geen reactie volgt, zullen wij deze verwijderen.

Privacy
Wees u ervan bewust dat alle leden uit de verborgen FBgroep uw berichten kunnen lezen. De groep is verborgen
d.w.z. dat alleen leden deze groep kunnen vinden en wij elk lid eerst persoonlijk contacteren, maar de werkelijke
identiteit van de leden kunnen wij nooit garanderen. U weet dus nooit wie er ‘meeleest’. Geef geen persoonlijke
informatie, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres enz. in uw berichten. Wil u dergelijke informatie uitwisselen
met andere leden, doe dit dan bijv. via een privé-bericht.
Wees ook terughoudend met het noemen van namen en privé-gegevens over derden (partners, kinderen, andere
familieleden, bekenden, artsen, enz.). Als u over een ander schrijft, beperk dit dan tot wat dit voor u betekent. Zorg
dat u de ander niet beledigt noch aantast in zijn/haar privacy en dat zijn/haar identiteit niet af te leiden is uit uw
berichten.
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen
die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en diensten.

Moderatoren
De moderatoren hebben het recht bijdragen te verplaatsen om discussies effectiever te laten verlopen. Wanneer de
moderatoren menen dat bepaalde berichten, gebruikersnamen of uitdrukkingen de goede orde kunnen verstoren,
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kwetsend of beledigend kunnen zijn of op een of andere manier onwettelijk zijn, behoudt de vzw NET & MEN Kanker
zich te allen tijde het recht voor om bijdragen te wijzigen of te verwijderen of bezoekers de toegang tot de verborgen
FBgroep te ontzeggen.
Reclame maken voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, is niet gepast in de verborgen FBgroep. Ook
deze bijdragen zullen de moderatoren verwijderen.
Persoonlijke ervaringen kunnen onder elkaar natuurlijk wel uitgewisseld worden, medicatie en/of behandelingen
mogen daarbij vernoemd worden, niettegenstaande we geen medisch advies kunnen toelaten.
Alle bijdragen dienen de rechten betreffende auteursrechten strikt te respecteren en wie toch materiaal van derden
wenst te vermelden of op te nemen, dient steeds over de nodige expliciete akkoorden van de auteurs te beschikken.
Iedereen die bijdragen post, is ten volle verantwoordelijk voor de inhoud en bovendien zullen wij als organisatie
nauwlettend toekijken om overtredingen meteen te corrigeren.
Communiceer bij voorkeur in je moedertaal, Google kan je zinnen vertalen.
Wij hopen dat, mede dankzij bovenstaande registratieregels, wij van deze verborgen FBgroep een virtuele ruimte
kunnen maken waar patiënten en naasten zich begrepen en gesteund voelen.
Hartelijk welkom dus vanwege het vzw NET & MEN Kanker team.

