Voorwaarden
Bij het toevoegen van berichten aan Oldambt24.nl gaat u (“u”, “inzender”) akkoord met de
onderstaande voorwaarden. Inzender gaat er tevens mee akkoord dat ROVAVO deze
informatie verwerkt. De manier waarop ROVAVO omgaag met de door u verstrekte gegevens
is vastgelegd in de privacyverklaring.
De inzender garandeert dat de aangeleverde informatie of het materiaal juist, volledig en
actueel is en het formulier naar waarheid heeft ingevuld. De inzender maakt geen valse claims
of beloftes. ROVAVO controleert, al naar gelang de inhoud van de bijdrage, voorafgaand aan
plaatsing, steekproefsgewijs na plaatsing en/of achteraf op basis van klachten.
Berichten die voldoen aan de voorwaarden blijven voor onbepaalde tijd online. Dat houdt in
dat de berichten online blijven zo lang dat deze website in (functioneel) beheer is van
ROVAVO. Bij een eventuele overname van bedrijfsactiviteiten in de toekomst zal gepoogd
worden om de nieuwe eigenaar ook de content van deze website te laten overnemen.
Nadat het bericht is gepubliceerd is het niet meer mogelijk teksten, afbeeldingen en/of links
zelf aan te passen. Zorg daarom dat u het bericht goed controleert en dat deze voldoet aan de
voorwaarden. Indien anders overeengekomen zijn alle links in het artikel standaard no-follow.
Voor het bewerken of laten verwijderen van gepubliceerde content kan ROVAVO een kleine
financiële vergoeding rekenen.
Het is niet toegestaan om content te plaatsen dat ingaat tegen de algemene fatsoensnormen,
oproept tot haat, geweld of discriminatie of te maken heeft met adult, casino en/of gokken. Bij
financiële onderwerpen dient bovendien altijd een disclaimer geplaatst te worden. Daarnaast
mag een bericht géén affiliate links bevatten.
Elk bericht dient enige relatie te hebben met de regio Oldambt. Wanneer u een bericht
aanlevert voor publicatie bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de gevolgen hiervan.
ROVAVO is op geen enkele wijze inhoudelijk of anderszins verantwoordelijk of aansprakelijk.
ROVAVO behoudt zich het recht om informatie, zonder tegenbericht of (terug)betaling, op elk
moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen als deze in strijd is met de voorwaarden of
schadelijk blijkt te zijn. Ook behoud ROVAVO zich te allen tijde het recht om berichten zonder
financiële vergoeding zonder opgaaf van redenen te weigeren. Over het wel of niet publiceren
van gratis berichten wordt niet gecommuniceerd.
Het is niet toegestaan om content toe te voegen dat inbreuk maakt op (intellectuele
eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Indien u een bericht toevoegt
dat inbreuk maakt op het recht van anderen, handelt u in strijd met de voorwaarden en heeft
ROVAVO het recht om eventuele financiële schade op u te verhalen. ROVAVO is in geen geval
verplicht tot terugbetaling van eventuele gemaakte kosten van de inzender.
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