
 

Disclaimer  

De community.kivi-website van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is bedoeld als 
informatie-uitwisseling- en discussieplatform voor ingenieurs en andere in techniek geïnteresseerden. 
We waarderen het dat je bij dit platform bent geregistreerd. Maar voordat je van start gaat, is het 
goed om deze richtlijnen van de community.kivi-website te lezen, zodat helder is wat het betekent 
om deel uit te maken van deze digitale community. 

Gedragscode 
Om een veilige en gastvrije omgeving te zijn en te blijven, vragen we je een aantal richtlijnen in acht 
te nemen, zoals die hieronder staan beschreven. 

 Wees respectvol naar elkaar toe 

 Wees ondersteunend en behulpzaam richting anderen. Spreek anderen aan op een wijze 
zoals jijzelf ook aangesproken wil worden. Help het platform zo toegankelijk en inclusief 
mogelijk te houden voor iedereen. We zijn een technische community die bestaat uit leden 
met diverse achtergronden en dus ook met diverse overtuigingen, perspectieven en 
denkbeelden. Houd rekening met elkaar en wees beleefd en respectvol in je interactie met 
anderen. 

 Geen spam en of commercie 

 Deze community is bedoeld voor technische professionals, om te verbinden, van elkaar te 
leren en behulpzame bronnen te delen. Wanneer iemand je benadert om een product of 
service te (ver)kopen, waarschuw dan de community beheerder! Commerciële berichten 
zullen van de community.kivi-website worden verwijderd en horen hier niet thuis. 

 

 De ‘Don’ts’ :  

 Behoudt je van ongepast gedrag. 

  Als je ongepast gedrag vertoont en geen rekening houdt met de grenzen van anderen, 
zal je account/registratie worden beëindigd. 

 Upload geen illegaal of verboden content. 

 Wanneer bekend is dat dat er beeldmateriaal wordt gebruikt dat illegaal en of verboden 
is, zullen we je account/registratie verwijderen en de benodigde maatregelen 
nemen/contact opnemen met de juiste instanties. 



 Gebruik geen haatspraak. 

 Dit platform heeft een zero-tolerance beleid betreffende het (verbaal) aanvallen van een 
groep of persoon gebaseerd op, maar niet gelimiteerd tot, etniciteit, afkomst, religie, 
beperking, ziekte, leeftijd, seksuele oriëntatie, geslacht of genderidentiteit. 

 Houd het binnen de community 

 Deze community is opgezet met onder andere het doel om informatie-uitwisseling- en een 
discussieplatform voor ingenieurs en andere in techniek geïnteresseerden mogelijk te 
maken. Probeer daarom de discussie op dit platform te houden en hier een zo compleet 
mogelijk beeld te schetsen van een discussie. Linken naar andere site is uiteraard mogelijk, 
maar uitgangspunt is de discussie op dit platform te voeren. 

 Neem actief deel 

 De waarde, kwaliteit en behulpzaamheid van deze online community is afhankelijk van jou! 
Stel vragen, beantwoord vragen, deel informatie/inzichten, en participeer of leid discussies 
en projecten, zo actief mogelijk. 

 Om te zorgen van een optimale gebruikservaring voor alle deelnemers aan het 
community.kivi-platform, behouden we het recht voor om elk bericht te verwijderen 
om welke reden dan ook. 

 

Informatie 
KIVI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt 
met het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de 
community.kivi-website. 

De informatie op de website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van 
een professioneel advies, maar betreft slechts een bron van algemene informatie. U wordt ten 
stelligste geadviseerd onafhankelijk technisch of anderszins advies in te winnen bij een ingenieur of 
andere professional, voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de op de website 
aangeboden informatie en documenten relevant kunnen zijn. 

Informatie en meningen op de website worden door individuen geplaatst, dit kunnen KIVI-leden of 
niet KIVI-leden zijn en vertegenwoordigen nooit de mening van KIVI als vereniging 

Beschikbaarheid 
Hoewel KIVI streeft naar een optimale beschikbaarheid van de website, aanvaardt KIVI geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het feit dat de website - om welke reden dan 
ook - op enig moment niet beschikbaar is. KIVI behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
aankondiging de website tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. 

Hyperlinks 
Deze website kan links naar websites van derden bevatten. KIVI heeft geen zeggenschap over de 
inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van 



websites waarnaar met een link of anderszins wordt verwezen. KIVI gebruikt deze links uitsluitend 
voor uw gemak en het plaatsen van een link op deze website impliceert op geen enkele wijze de 
goedkeuring van KIVI ten aanzien van de inhoud van de website waarnaar de link verwijst. 

 

 


