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Het V-Strom Forum Nederland hanteert het principe "(bijna) alles kan, maar niets hoeft". Dat houdt dus in dat niet alles is toegestaan. Om meer duidelijkheid te krijgen volgt hieronder 

een opsomming van zaken die niet zijn toegestaan en verdere richtlijnen waaraan forumleden zich dienen te houden bij het starten van en het reageren op topics. 

De moderators (forumteam) zijn bevoegd om maatregelen te treffen bij overtredingen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding(en) kunnen zijn daarnaast sancties opleggen.  
 

Er kunnen overigens zaken zijn die niet in de gedragscode staan, maar toch niet gewenst zijn. Het is dan aan de moderators om te bepalen of dit wel of niet is toegestaan. De 

moderators hebben in dit geval altijd het laatste woord.  

 

Wat is niet toegestaan? 
Discriminatie / racisme (maatregel: verwijderen topic of reactie) 

Discriminerende opmerkingen of racisme zijn niet toegestaan. Laat je hiertoe ook niet verleiden in verhitte discussies.  
 

Flamewars (maatregel: sluiten van topic) 

Met de groei van het forum komen meer gebruikers online, met allemaal een eigen mening. Die meningen willen in de discussies nog wel eens botsen. Laat je echter nooit verleiden 

tot scheldpartijen, oftewel raak niet verzeild in flamewars. Probeer de ander met argumenten te overtuigen of negeer de ander. 
 

Licentie / Copyrightschendingen (maatregel: verwijderen topic of reactie) 

Het posten of verwijzen naar illegale muziek of software is niet toegestaan op het forum. 
 

Porno (maatregel: verwijderen topic of reactie) 

Aangezien niet iedereen het kan waarderen willen we geen plaatjes van knappe dames of mannen op dit forum zien. Berichten met porno, duidelijke erotische handelingen of foto's 

van geslachtsdelen e.d. worden verwijderd. 
 

Schokkend materiaal (maatregel: verwijderen topic of reactie) 

Plaatjes of filmpjes (of links hier naartoe) met schokkende inhoud zoals zwaargewonden bij ongevallen zijn niet toegestaan 
 

Spam (maatregel: verwijderen topic of reactie) 

Spam oftewel het reclame (ook door te verwijzen naar andere sites) maken voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.  

 

Verdere richtlijnen!  
(maatregel: wijzigen/verwijderen topic of reactie + eventueel persoonlijk bericht) 
 

De zoekfunctie 

Voordat je een vraag stelt: raadpleeg het forum via de zoekfunctie. Veel vragen zijn al vaker gesteld op dit forum. De kans is groot dat je via de zoekfunctie een antwoord vindt.   
 

Meerdere reacties achter elkaar in één topic posten 

Denk hierbij aan als je bijvoorbeeld meerdere mensen wilt quoten. Het is gewenst alle quotes in één reactie te zetten en niet te verspreiden over meerdere reacties.  

Per ongeluk dubbelposten kan altijd gebeuren, maar probeer het te voorkomen door niet direct meerdere keren op de Post knop te drukken. 
 

Crossposten 

Het is niet toegestaan om hetzelfde topic in meerdere forumonderdelen aan te maken.  
 

Gebruik van HOOFDLETTERS 

Titels van topics die volledig in hoofdletters zijn geschreven komen uitermate schreeuwerig over en zijn daarom niet gewenst. 
 

Off-topic reacties posten 

Probeer je reacties zoveel mogelijk on-topic te houden, houd je bij het onderwerp dus. Zo nu en dan een grappige reacties tussendoor is geen probleem maar verziek er geen topics 

mee aub.  
 

Duidelijke titels 

Zorg voor een duidelijke titel bij het starten van een topic. Deze omschrijft bij voorkeur de vraag of inhoud van de topic kort. Duidelijke topictitels zorgen er ook voor dat men later 

gemakkelijker oude topics terug kan zoeken. 
 

Smiliegebruik 

Smilies zijn leuk en vaak ook nuttig om emoties weer te geven. Gebruik ze echter wel met mate. Ook is het belangrijk de juiste smilies te gebruiken, het is erg gemakkelijk om verkeerd 

te worden begrepen bij onjuist gebruik. 

 

Eventuele sancties! 
Naast het nemen van maatregelen kunnen de volgende sancties worden opgelegd:  

 Waarschuwing 

Bij discriminatie en racisme. 

Bij dreiging met geweld 

Bij herhaaldelijk overtreden van andere aspecten van de gedragscode. 
 

 Ban 

Indien na een waarschuwing een overtreding plaatsvindt.  

 

Afsluitend 

Wellicht komt de gedragscode soms moraliserend over. Realiseer je dat niet iedereen dezelfde opvatting heeft als het gaat om normen en waarden. Wat de één kan waarderen, zal de 

ander verafschuwen.  

We kunnen het niet altijd iedereen naar de zin maken, dus probeer te accepteren dat er soms wel eens een beslissing genomen wordt waar je het niet mee eens bent. Met de 

gedragscode hoopt het forumteam dat de aandacht gericht blijft op onze primaire hobby. 


