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Voorwaarden lidmaatschap KNSB internetschaak
1. Beperkte licentie
De KNSB verleent u het beperkte, niet overdraagbare recht om gebruik te maken van
de club KNSB op chess.com. De KNSB kan dit recht intrekken indien u zich niet houdt
aan de hierin opgenomen voorwaarden. Aan het lidmaatschap kunnen geen andere
rechten worden ontleend.
2. Additionele kosten
Eventuele additionele kosten, zoals telefoonkosten of kosten voor toegang tot het
internet, of kosten voor extra diensten zijn voor uw eigen rekening.
3. Aansprakelijkheid
De KNSB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen bij het gebruik van
de software of bij het verbinding maken met de schaakserver.
4. Gepast spelgedrag
U stemt erin toe dat u geen acties onderneemt of uitlatingen in of via de software
doet die de mogelijkheid belemmeren van een andere speler om te genieten van zijn
of haar spel, of aanstootgevend of ongepast zijn. Zonder de strekking van het
voorgaande te beperken zijn voorbeelden van dergelijk onaanvaardbaar gedrag het
teisteren, bedreigen, lastig vallen of intimideren van een andere persoon of entiteit.
Het is evenmin toegestaan onwettelijke, kwetsende, bedreigende, grove,
godslasterlijke, agressieve, obscene, hinderlijke, lasterlijke, vulgaire of hatelijke
materialen of berichten te versturen, of enige rassenhaat of andere verwerpelijke
meningen ten toon te spreiden via berichten of het versturen van materialen. Het is
ook niet toegestaan u uit te geven voor een andere persoon of entiteit. Tenslotte is
het verboden enige lokale, regionale, nationale of internationale wet, regel of verdrag
bewust dan wel onbewust te overtreden. U bent volkomen aansprakelijk voor alle
communicatie en andere activiteiten die uitgevoerd worden door de naam die op het
scherm verschijnt (uw spelersnaam).
5. Verlies van privileges
Als u zich gedraagt op een manier die niet toegestaan wordt door deze licentie of als
u op een andere manier deze licentie verbreekt, dan kan u de toegang tot de
chess.com-server ontzegd worden. In dat geval zal geen restitutie van inschrijfgelden
plaatsvinden.
6. Privacy
Voor het KNSB internetschaaklidmaatschap is registratie vereist. De KNSB gebruikt de
persoonsgegevens voor het bijhouden van administratie, het verlenen van diensten
en het faciliteren en het bevorderen van deelname aan (internet)schaakwedstrijden.

Dit reglement is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSB op 1 november 2018.
Wijziging van dit reglement is slechts mogelijk door het Algemeen Bestuur.
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