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Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park 
 
 
Artikel 1 
Algemene bepalingen 
1 De Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park (VvE) heeft een website op URL 
http://www.wintertuin.net (website). 
2 De website wordt gehost door JIMDO GmbH:  https://www.jimdo.com.  
  
Artikel 2 
Doel van de website 
1 Het verschaffen van een platform waarmee de leden van de vereniging via internet voorzien 
kunnen worden van nieuws en algemene informatie ter bevordering van de communicatie bin-
nen de vereniging. 
2 Het via internet verschaffen van algemene informatie aan bezoekers van de website.  
3 Het zijn van het visitekaartje op het internet ter ondersteuning en verbetering van de uitstra-
ling van de VvE. 
4 Het verschaffen van een platform waarop leden van de VvE kunnen publiceren onder hierna 
te noemen voorwaarden.  
 
Artikel 3 
Organisatie 
1 Binnen het bestuur van de vereniging valt de website onder de verantwoordelijkheid van de 
Voorzitter. 
2 De voorzitter stuurt de webmaster aan.  
3 De webmaster is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
4 De functie van webmaster wordt uitgeoefend door een door de Algemene Ledenvergadering 
gekozen lid van de VvE. 
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5 De webmaster kan zich, voor een deel van zijn taken, door een of meer personen laten on-
dersteunen. 
6 De webmaster ontvangt een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde kwartaalver-
goeding. 
 
Artikel 4 
Taken en bevoegdheden webmaster 
1 De webmaster stelt de algemene structuur van de website vast en bepaalt welke soort infor-
matie waar geplaatst mag worden. 
2 De webmaster verleent, op basis van iemands rol/verantwoordelijkheid binnen de vereni-
ging en de inrichting van de website, toegang aan personen tot afgebakende delen van de 
website, zodat zij daarop zelfstandig informatie kunnen plaatsen. Hiermee wordt nagestreefd 
dat de verschillende personen snel en zelfstandig informatie kunnen verspreiden via internet. 
3 De webmaster draagt zorg voor het technische beheer van de website, zodanig dat de web-
site optimaal beschikbaar is voor bezoekers en personen die toegang hebben tot het plaatsen 
van informatie. 
4 De webmaster voorziet de personen die toegang hebben tot het plaatsen van informatie van 
technische ondersteuning met als doel deze personen zelfstandig in staat te stellen informatie 
en nieuwsberichten te plaatsen op de website. 
 
Artikel 5 
Het verschaffen van algemene informatie aan bezoekers van de website 
De website zal aan de bezoekers van de website toegankelijke informatie omtrent de VvE ver-
schaffen. 
 
Artikel 6 
Het publiceren van informatie door leden van de VvE 
Onder de banner “Prikbord” kunnen leden bijvoorbeeld hun appartement te koop of te huur 
aanbieden. Eveneens kunnen, op niet-commerciële basis, zaken worden gevraagd of aangebo-
den. 
 
Artikel 7 
Visitekaartje VvE Wintertuin Chassé Park 
1 De website zal dusdanig worden opgezet dat deze een rustige en professionele uitstraling 
heeft.  
2 Het gebruik van bewegende dan wel schreeuwerige objecten is niet toegestaan. 
3 De webmaster heeft tot taak de professionele uitstraling te bewaken. 
4 De webmaster heeft de vrijheid om zonder overleg, naar eigen inzicht, cosmetische en of 
taal-technische wijzigingen door te voeren in geplaatste artikelen en/of informatie, zonder de 
schrijver/publisher daarover te informeren. 
 
Artikel 8 
Verantwoordelijkheid en richtlijnen inhoud artikelen 
1 Elke schrijver/publisher van een artikel is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn ar-
tikel. Artikelen dienen te passen binnen de doelstellingen van de website en de vereniging.  
2 De Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park is niet verantwoordelijk voor schade, 
van welke aard ook, ontstaan door publicaties en artikelen op de website. 
3 De webmaster is bevoegd om, bij twijfel van strijdigheid met onderhavig reglement of de 
belangen van de VvE, artikelen inhoudelijk te wijzigen, te verwijderen of te weigeren. De 
schrijver/publisher wordt daarvan in kennis gesteld. 
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4 De schrijver/publisher geeft door inzending of plaatsing aan, akkoord te gaan met publica-
tie. De schrijver/publisher ontvangt daarvoor geen beloning. Wel behoudt hij de auteursrech-
ten.  
 
Artikel 9 
Afhandelen klachten over de website 
1 Klachten over de website kunnen gestuurd worden aan webmaster via het e-mailadres 
info@wintertuin.net. De webmaster zal de klacht beoordelen op aard. 
2 Klachten van technische aard (storingen) zullen worden afgehandeld door de webmaster. 
3 Klachten over de inhoud worden in eerste instantie beoordeeld door de webmaster. 
4 Als de webmaster dat nodig acht zal hij de betrokken inhoud aanpassen of verwijderen, en 
de schrijver/publisher informeren. 
5 In ernstige gevallen zal de webmaster het bestuur van de VvE inlichten. 
6 Heeft de betrokken schrijver/publisher bezwaar tegen een aanpassing, dan mag hij de web-
master verzoeken de herziene tekst geheel te verwijderen. 
 
Artikel 10 
Beroep 
1 Als een lid van de VvE het niet eens is met door de webmaster genomen besluiten of maat-
regelen, kan hij zich schriftelijk beklagen bij het bestuur. De voorzitter doet deze klacht 
schriftelijk af. 
2 Als een lid van de VvE het niet eens is met een door de voorzitter gedane afdoening, kan hij 
zich schriftelijk beklagen bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De vergadering 
handelt in dezen naar goeddunken. 


