
 

 

Bijlage 1 

Gedragsregels voor geregistreerde bezoekers Neuzenroode 
 
Om vrije, eerlijke en open communicatie in Neuzenroode mogelijk te maken zijn er gedragsregels voor 
geregistreerde leden van Neuzenroode. Stichting CliniClowns Nederland vraagt u als 
ouder(s)/verzorger(s) om onderstaande gedragsregels met uw kind te bespreken:  

• De belangrijkste regel is: hou het leuk, voor jezelf en anderen!  

• Realiseer je dat wat je doet, maakt en schrijft in Neuzenroode voor anderen is te zien, te 
bekijken en te lezen. Iedereen kan (met uitzondering van privéberichten) ook op jouw 
bijdragen reageren, net zoals jij op ieders bijdrage kunt reageren 

• Je gedraagt je volgens de algemeen geaccepteerde fatsoenregels (dus: geen gevloek, geen 
getier, geen pornografische, seksueel getinte, gewelddadige, discriminerende  schriftelijke, 
beeld- en/of video uitingen of enige andere vorm van aanstootgevende zaken of gedrag, geen 
pesterijen). Of gedrag en/of uitingen in strijd zijn met het doel en de opzet van deze website 
en/of die van Stichting CliniClowns Nederland, althans schade kunnen toebrengen aan haar 
naam, doelstelling en/of gedachtegoed, is uitsluitend ter beoordeling van de redactie. De 
redactie bepaalt welke maatregelen in voorkomende gevallen worden getroffen.  

• Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je eigen uitingen en bijdragen op de site.  

• Toegangsgegevens voor www.neuzenroode.nl zijn strikt persoonsgebonden: gebruik door 
derden (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord doorgegeven aan 
vriendje/vriendinnetje/broertje/zusje) is niet toegestaan. Zij mogen natuurlijk wel meekijken als 
je online bent. 

• In het contact met de CliniClowns (zoals tijdens het webcammen) staat fantasie centraal. 
Hiervoor is het van belang dat je onderscheid kunt maken tussen fantasie en werkelijkheid en 
dat al spelend kan toepassen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk om dit in te 
schatten.  

• Het webcamspel roept verwondering op, is fantasierijk en keert de werkelijkheid om. Je word 
op het verkeerde been gezet en er wordt gespeeld met grenzen en structuren. Sommige 
kinderen, hechten veel waarde aan vaste structuren. Wellicht is Neuzenroode.nl voor hen niet 
geschikt. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk om dit in te schatten.  

• Voor het maken van contact is het wenselijk dat je in een rustige omgeving kunt  webcammen. 
Zou u als ouder(s)/verzorger(s) willen zorgdragen voor een rustige webcamomgeving zodat 
uw kind zo weinig mogelijk wordt afgeleid door mensen en geluiden op de achtergrond. 

Verder help je Stichting CliniClowns Nederland, andere bezoekers en uzelf door geconstateerde 
overtredingen van de gedragsregels te melden via een e-mail naar help@neuzenroode.nl . 
 
Tot slot: wilt u veranderingen in de situatie van uw kind (bijvoorbeeld ziekenhuisopnames of genezing) 
doorgeven aan Stichting CliniClowns Nederland via email-adres: help@neuzenroode.nl. 
 
  



 

 

Bijlage 2 

Algemene voorwaarden 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het geregistreerde gebruik van 

Neuzenroode. Door te registreren als bezoeker van Neuzenroode verklaren de aangesloten 

gebruikers alsmede hun ouder(s) en verzorger(s), kennis te hebben genomen van onderstaande 

voorwaarden en daarmee in te stemmen en zullen zij zorgdragen voor stipte naleving daarvan.  

Privacy verklaring  

• Stichting CliniClowns Nederland (hierna te noemen SCN) respecteert de privacy van alle 

gebruikers van Neuzenroode en handelt strikt conform de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens.  

• SCN stelt gebruikergegevens niet zonder toestemming vooraf ter beschikking aan derden, 

behalve indien zij daar wettelijk of krachtens gerechtelijke uitspraak toe gehouden mocht zijn.  

• Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers van SCN die dat functioneel 

nodig hebben in het kader van SCN. Tevens kunnen gegevens worden gebruikt om kind en 

ouder(s)/verzorger(s) te informeren en te betrekken bij activiteiten en ontwikkelingen m.b.t. 

SCN.  

• Om het gebruik van de Neuzenroode.nl zo persoonlijk mogelijk te maken voor de gebruiker,  

zijn een aantal gegevens te zien door alle gebruikers van de site, zoals de voornaam, 

achternaam, woonplaats en de verjaardagsdatum.  

Beveiliging 

• Mogelijk vraagt SCN bij aanmelding naar gegevens van een behandelend arts als referentie. 

In geval van twijfel over de juistheid van een aanmelding, behoudt SCN zich het recht voor 

navraag te doen bij de opgegeven referentie, de aanmelding op te schorten en/of deze (met 

terugwerkende kracht) te weigeren.  

• Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart u tevens dat het akkoord is dat 

SCN de gegevens van uw kind navraagt bij de opgegeven behandelend arts. 

• Neuzenroode.nl is beveiligd met een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord.  

• SCN vraagt een pasfoto van alle kinderen die zijn aangemeld. Clowns die via de webcam 

contact hebben met de kinderen, kunnen op die manier altijd zien of het kind daadwerkelijk 

degene is die is aangemeld.  

• De site wordt regelmatig gecontroleerd door de redactie die de uitsluitende bevoegdheid heeft 

onmiddellijk in te grijpen op de wijze die zij gegeven de omstandigheden passend acht. 

Denk daarbij aan het redigeren en/of verwijderen van berichten, beeld- of videomateriaal en/of 

andere vormen van bijdragen, alsmede het treffen van maatregelen ter behoud en 

bescherming van het gebruik en de continuïteit van de site (zowel qua doelstelling daarvan 

als in technisch opzicht).  

• Chats (alles wat de kinderen typen) en webcamsessies (beeldmateriaal) worden allemaal 

bewaard en regelmatig gecontroleerd. Bovendien is er een uitgebreide verbodenwoordenlijst 

met woorden die niet kunnen worden gebruikt.  

 

 



 

 

• Bij lichte overtredingen van de gedragsregels krijgt de gebruiker een waarschuwing. De 

ouder(s)/verzorger(s) worden daarvan altijd op de hoogte gesteld. Bij herhaaldelijke lichte 

overtredingen of bij grove overtredingen volgt onmiddellijke en zonder voorafgaande 

waarschuwing verwijdering van de site en – al dan niet tijdelijke – blokkering van de toegang 

of beëindiging van het lidmaatschap.  

• SCN behoudt zich het recht om het een account van ieder lid op ieder willekeurig moment te 

blokkeren en/of stop te zetten.  

Aansprakelijkheid  

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade die 

mogelijkerwijs voortvloeit uit bezoek aan of ontoegankelijkheid van www.neuzenroode.nl. 

Evenmin aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor vorm en/of inhoud van de site, voor zover 

niet afkomstig is van SCN zelf.  

De gebruiker en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) zijn met uitsluiting van ieder ander zelf 

verantwoordelijk voor de wijze en/of inhoud van de door de gebruiker op de site te plaatsen 

content (afbeeldingen, filmpjes, tekst). Zij zorgen er zelf voor dat de content geen inbreuk maakt 

op de regels, rechten van derden.  

Intellectuele eigendom  

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten van Neuzenroode.nl, 

waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, bij SCN. Iedere vorm van 

(her)gebruik van vorm en inhoud van de site zijn niet toegestaan. Daaronder valt het woord- en 

beeldmerken van CliniClowns en/of Neuzenroode; haar domeinnamen, tekst- en beeldmateriaal 

en downloads, voor welk doeleinde dan ook.  

De gebruiker, althans zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), verlenen door enkele deelname aan 

Neuzenroode.nl, CliniClowns het recht tot het verveelvoudigen en openbaar maken van op de 

door de gebruiker op de site te plaatsen foto's, afbeeldingen, berichten en andere content.  

Eigendom  

De site www.neuzenroode.nl is eigendom van en wordt beheerd door Stichting CliniClowns 

Nederland gevestigd en kantoor houdende aan de Soesterweg 300A, 3812 BH Amersfoort. 

Stichting CliniClowns Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

41212043.  

Wijziging van deze kennisgeving  

CliniClowns Nederland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere 

kennisgeving te wijzigen. 



 

 

Bijlage 3 

Technische eisen 

Internetverbinding  

• ADSL- of kabelaansluiting nodig, minimale capaciteit: 384/256 Kb (downstream/upstream) 

Software 

• De nieuwste Internet Explorer of Mozilla Firefox 

• Flash Player plugin, de nieuwste versie.  

Computer  

Bijna alle computers van de laatste jaren zijn prima. Minimale technische eisen zijn: 

• Pentium 4 en hoger 

• 256 MB intern geheugen 

• grafische kaart met minimaal 16 MB geheugen 

• geluidskaart 

• breedband internet 

 

Webcam* 

Een eenvoudige webcam is voldoende. Minimale technische eisen zijn: 

• videoresolutie: 640x480 

• USB: 1,1 

• Framerate: minimaal 15 frames/sec 

Geluid 

Headset, bestaande uit een koptelefoon met microfoon, zijn nodig voor het geluid tijdens 

webcamsessies.  

 

* Als u in het digitale aanmeldingsformulier hebt aangegeven niet over een webcam te 

beschikken, krijgt uw kind zo spoedig mogelijk een webcam thuisgestuurd. 


