
Algemene voorwaarden voor het gebruik van online diensten, aangeboden door, of onder 

naam van, J.B.S.V. Dorknoper te Groningen. 

Ten aanzien van de faciliteiten 

1. Gebruiker zal de hem ter beschikking gestelde faciliteiten slechts gebruiken overeenkomstig 
de daaraan gegeven bestemming. 

2. Gebruiker zal ten aanzien van de aan hem ter beschikking gestelde faciliteiten het 
Huishoudelijk Reglement van J.B.S.V. Dorknoper zoals deze door het bestuur van de 
vereniging zijn vastgesteld, naleven. 

3. Gebruiker is gehouden onmiddellijk aanwijzingen op te volgen van het verenigingsbestuur. 

Ten aanzien van de toegang 

1. De toegang is strikt persoonlijk en mag niet op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar 
worden gesteld. 

2. Gebruiker zal volledig verantwoordelijk worden gehouden voor acties ondernomen middels 
zijn toegang. 

3. De toegang geldt gedurende uiterlijk de periode van het lidmaatschap van de vereniging. 
4. Het is gebruiker niet toegestaan de toegang voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken, 

hieronder begrepen, maar niet beperkt tot: 
o Het verspreiden en/of gebruik van illegale software en virussen, van informatie 

waarbij intellectuele eigendomsrechten van derden in het geding zijn, en van 
beeltenissen of uitingen die strijdig zijn met hetgeen volgens het ongeschreven recht 
in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht 

o Het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot computersystemen of delen daarvan 
o Het ontplooien van commerciele activiteiten 

5. De vereniging tracht zoveel mogelijk conform de AVG te handelen.  

Rechten en plichten van de vereniging  

1. Dorknoper verzamelt niet meer privégegevens dan noodzakelijk. De gegevens die de 
vereniging mag verzamelen omvatten in ieder geval studentnummer, geslacht, 
geboortedatum, naam, mailadres, telefoonnummer (mobiel), telefoonnummer (thuis), adres, 
bankrekeningnummer.  

2. De vereniging heeft het recht gegevens intern en extern te delen maar gaat daarbij niet verder 
dan noodzakelijk. De volgende redenen kunnen aanleiding zijn om privégegevens te delen:  

o Het op rechtmatige wijze kunnen behartigen van de statutaire doelstellingen van de 
vereniging en haar leden; 

o Het verkrijgen van geld van derden, zoals, maar niet gelimiteerd aan, subsidies en 
sponsorgeld; 

o Het incasseren van verschuldigde betalingen van leden; 
o Het bijhouden van een online en offline almanak. 
o  

Sancties 

De gebruiker die op enigerlei misbruik maakt van de faciliteiten, of in strijd handelt met bovenstaande 
regels, kan door het verenigingsbestuur de toegang worden ontnomen. De mogelijkheid dat op grond 
van het Huishoudelijk Reglement van J.B.S.V. Dorknoper verder voorwaardelijke of permanente 
maatregelen worden genomen blijft hierbij onverminderd van toepassing. 

Toelichting voorwaarden 

1. Voordat er sprake is van sancties zal er als dat redelijkerwijs mogelijk is eerst een 
waarschuwing zijn gegeven aan de gebruiker. Dat wordt anders als er sprake is van recidive 



of grove schuld. Een verzoek tot oplegging van een sanctie kan komen van het bestuur van 
de vereniging, maar ook andere belanghebbenden kunnen vragen om correctie van een 
gebruiker. Het opleggen van een sanctie wordt de gebruiker zo snel mogelijk na de beslissing 
hierover medegedeeld, mondeling dan wel schriftelijk. Bezwaar kan worden aangetekend bij 
het bestuur van de vereniging. 

2. De inhoud van deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd door het 
bestuur van de vereniging. Alle gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 
EINDE  
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