
 

 

 

Regels voor deelname aan de rubriek Jouw gedachten (?) 

 
Algemene regels 

Het staat je vrij om je mening te geven in deze rubriek, maar om er zeker van te zijn dat het 

goed gaat, zijn er enkele regels waar 'denkerlingen' zich aan moeten houden: 

 

1. De gedachte die je plaatst, is openbaar. Iedereen kan het zien. Wees dus voorzichtig 

met uw uitspraken. 

2. Schrijf geen persoonlijke informatie zoals e-mailadres, thuisadres, telefoonnummer, 

fax of website. 

3. Probeer bij het onderwerp te blijven. Schrijf gedachten op die relevant zijn voor het 

onderwerp dat Djispi heeft gepost. 

4. Wees zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk. In slechts een paar zinnen kunt u 

uitdrukken wat u wilt zeggen. Plaats geen commercieel of promotiemateriaal. 

5. Wees correct en menselijk. Schrijf niet over dingen die aanstootgevend kunnen   zijn 

voor een persoon, instelling, entiteit, natie, ras, religie, geslacht, enz. 

6. Onze redacteuren kunnen uitspraken verwijderen die niet voldoen aan ethische regels 

of die beledigend zijn. 

    We zullen dit doen zonder de toestemming te vragen van degene die de opmerking 

heeft geschreven. 

    Plaats geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, tenzij u de eigenaar bent. 

7. Indien u wenst, kunt u anoniem blijven zolang u bovenstaande regels volgt. 

 

Bij Djis un Pensamentu [Slechts een Gedachte] doen we ons uiterste best om ongewenste 

berichten of opmerkingen uit de rubriek Jouw gedachten (?) te verwijderen. Als je denkt dat 

er een aanstootgevend bericht is achtergelaten, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen 

naar djispi@djisunpensamentu.com. 

 

Als we zien dat het altijd dezelfde persoon is die de regels niet volgt, zullen we niet alleen de 

opmerkingen wegnemen, maar we kunnen zelfs voorkomen dat deze persoon in de toekomst 

weer in de rubriek Jouw gedachten (?) komt. 

 

We hopen dat iedereen deze simpele regels zal volgen en dat iedereen zijn gedachten in 

overvloed zal uitstorten. 

Vriendelijke groet, 

Editors van Djis un Pensamentu [Slechts een Gedachte] 

 


