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Art. 1

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker die
gebruik maakt van de diensten van SIN.

Art. 2

De gebruiker bevestigt deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Art. 3

Elk account is strikt persoonlijk en mag onder geen enkele voorwaarde ter
beschikking van derden worden gesteld. De gebruiker draagt de volledige
verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn of haar account.

Art. 4

Het account en alle daaraan verbonden mogelijkheden dienen conform de
Belgische, Europese of internationale wetgeving gebruikt te worden.

Art. 5

De gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de regels die door TM
aan de gebruikers van het TM-netwerk zijn opgelegd. Deze regels zijn
verkrijgbaar via het secretariaat van TM.

Art. 6

Het verspreiden van kettingmail, phishingmails en spam, het mailen naar
grote groepen gebruikers binnen het TM-netwerk, en elke vorm van
misbruik in het algemeen zijn verboden.

Art. 7

Commerciële activiteiten, onder welke vorm ook, zijn strikt verboden.

Art. 8

De gebruiker mag de servers of het netwerk niet overbelasten. Het
installeren en/of uitvoeren van software die zoveel systeembronnen
vereist en/of veel netwerkactiviteit creëert dat overbelasting mogelijk is,
is verboden.
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Art. 9

Het implementeren van een cryptomining systeem en elke vorm hiervan op
een gebruiker zijn of haar webruimte is verboden.

Art. 10

Wanneer de gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden, kunnen hem of
haar sancties worden opgelegd door de tuchtcommissie, zoals
bepaald in het Huishoudelijk reglement van SIN. Dit reglement is
vermeld op de website van SIN (www.sinners.be) en de gebruiker
verklaart daarvan kennis te hebben.

Art. 11

SIN behoudt zich het recht om de volledige inhoud van een account te
bekijken als er een vermoeden is van inbreuk op de Algemene
gebruiksvoorwaarden of het Huishoudelijk reglement.

Art. 12

SIN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet
beschikbaar zijn van data, het niet slagen op testen of examens en het
niet kunnen organiseren van testen of examens.

Art. 13

SIN behoudt zich het recht om in te grijpen bij vermoedelijke
problemen en daarbij data en/of processen te analyseren en/of te
verwijderen die toebehoren aan een gebruiker zonder voorgaande
notificatie.

Art. 14

SIN behoudt zich het recht om deze Algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig
te wijzigen. In geval van wijziging zal de nieuwe versie per mail aan de
gebruiker worden meegedeeld; indien de gebruiker binnen 7 dagen na deze
melding niet meedeelt zijn of haar contract te willen beëindigen, aanvaardt hij
of zij de gewijzigde Algemene gebruiksvoorwaarden.

Art. 15

SIN behoudt zich het recht om de gebruiker op de hoogte te
stellen van algemene gebeurtenissen met betrekking tot SIN als
organisatie, en haar infrastructuur. Dit contact zal enkel geschieden
indien de organisatie dit nodig acht en enkel via de contactgegevens
zoals bekend in het systeem.

Art. 16

SIN behoudt zich het recht om op elk gegeven moment haar prijzen aan te
passen. Indien er een wijziging optreedt zal de gebruiker hiervan in kennis
gebracht worden; indien de gebruiker binnen 7 dagen na deze melding niet
meedeelt zijn of haar contract te willen beëindigen, aanvaardt hij of zij de
prijswijziging.

De wet verplicht ons u mee te delen dat uw persoonsgegevens verzameld worden in het
SIN bestand met het oog op de geautomatiseerde verwerking ervan voor het beheer van
de ledenadministratie.
Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, uitgezonderd aan TM voor
administratieve doeleinden.
Zie ons privacybeleid voor informatie (www.sinners.be).
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