
  
 

 
Voorwaarden voor het gebruik van het ZeelandNet prikbord:  
 

 Zet uw advertentie in de juiste rubriek, advertenties die niet in de juiste rubriek staan 
kunnen worden verwijderd of verplaatst. 

 Plaats elke advertentie niet meer dan één keer, dubbele advertenties kunnen worden 
verwijderd. 

 U moet iets te koop aanbieden, een advertentie met reclame voor uw bedrijf zonder dat u 
iets aanbiedt kan worden verwijderd. 

 Hou uw taalgebruik beschaafd, ook in de communicatie naar andere adverteerders 

 Misbruik van het bied- en/of reactiesysteem kan leiden tot het blokkeren van deze functies. 

 Een bod is niet bindend en verplicht u niet tot aan- of verkoop.  
Wanneer de advertentie wordt verwijderd, worden biedingen automatisch mee verwijderd. 

 Het prikbord is er niet om uw persoonlijke vete met andere mensen uit te vechten. 

 Het prikbord is er niet om uw mening dan wel politieke opvatting te uiten. 

 Het ZeelandNet Prikbord is geen partij bij een overeenkomst dan wel conflict tussen een 
adverteerder / gebruiker van het prikbord. 
 

Daarnaast is het niet toegestaan om advertenties te plaatsen met de volgende inhoud. 
  

 Beschermde dieren of planten 

 Leningen 

 Piramide, en  ‘word snel rijk’ advertenties 

 Drugs en of aanverwante artikelen 

 Illegale software en of dvd's 

 Wapens, messen, explosieven, vuurwerk, en schadelijke stoffen 

 Medicijnen, en lichaamsdelen 

 Objecten en of diensten met pornografische inhoud 

 Sigaretten, tabak en andere rookwaren 

 Voor producten of diensten waarvan u niet de eigenaar bent 

 Alle overige diensten of producten die onrechtmatig zijn dan wel indien ZeelandNet van 
mening is dat dit het geval is. 
 

ZeelandNet is gerechtigd om op basis van het voorgaande en in voorkomende gevallen wanneer het 
haar goeddunkt om advertenties te verwijderen dan wel het gebruik van het prikbord door een 
gebruiker te beëindigen, hetgeen impliceert dat (alle) advertenties van de gebruiker  van het 
prikbord verwijderd wordt. 
 
Op het gebruik van het ZeelandNet Prikbord zijn aanvullend op deze regels ook onze 
gebruiksvoorwaarden internet van toepassing, meer in  het bijzonder die over user generated 
content van toepassing. 
   
ZeelandNet behoudt zich het recht deze voorwaarden voor het gebruik van het ZeelandNet prikbord:  
 naar eigen inzicht aan te passen zonder dit vooraf te melden. 
 
Voorwaarden  ZeelandNet  prikbord in PDF 
 
 

http://www.zeelandnet.nl/overzeelandnet/files/gebruikersvoorwaarden-internet-van-zeelandnet.pdf
http://www.zeelandnet.nl/overzeelandnet/regels_ugc.html
http://www.zeelandnet.nl/overzeelandnet/regels_ugc.html

