Regels voor ons én voor jou
2Talk is een community die mensen samenbrengt voor een leuk gesprek. Wij
noemen het audio sociale media. Wij zijn een commercieel initiatief.
De dienst 2Talk bestaat uit een belplatform, onze website(s) en onze social
kanalen.
1. Deelnemers/bellers zijn 16 jaar of ouder, ben je onder de 18 vraag dan je
ouders om toestemming voor je belt of post.
2. De kosten van het belplatform bedragen 25 Eurocent per minuut of een deel
daarvan vermeerderd met de normale gesprekskosten voor je (mobiele-)
telefoon. Bel alleen als je door de kosten niet in de problemen komt.
3. Ook als je niet tevreden bent over de dienst of er geen plaats is aan “een
tafel” om mee te praten zullen de kosten via je telefoonrekening worden
berekend.
4. 2Talk is anoniem. 2Talk en/of haar moderators kunnen WEL zonder
aankondiging meeluisteren maar kunnen NIET zien wie je bent. In de
toekomst gaan we misschien wel bellers indelen op regio als het gaat om
lokaal nieuws.
5. Als 2TALK en/of haar moderators informatie horen over illegale activiteiten
zijn zij verplicht hiervan melding te maken.
6. We laten elkaar uitpraten. Vloeken, schelden, het doen van racistische
uitspraken en aanzetten tot haat is verboden.
7. 2Talk is een gesprek- en debat platform. Voor seksueel getinte conversaties
en dating zijn er andere diensten van andere bedrijven.
8. Het is niet de bedoeling het platform te gebruiken om spullen of diensten te
verkopen of aan te prijzen.
9. We raden deelnemers af om andere deelnemers te voorzien van persoonlijke
informatie zoals je adres of telefoonnummer en / of met andere deelnemers
fysiek af te spreken. Bedenk je ook dat mensen die je achternaam of je
twitter adres kennen je tegenwoordig makkelijk kunnen terugvinden via
internet.
10.Moderators kunnen je, bij overtreding van onze regels, zonder opgaaf van
reden de mogelijkheid tot praten ontnemen (mute) of de verbinding
helemaal verbreken.
11.Vragen, opmerkingen en/of klachten kun je richten aan
gebruikersservice@2talk.nl Als we je mail ontvangen hebben krijg je
automatisch een bevestiging (“autoresponder”). We streven er naar je
binnen 2 werkdagen in ieder geval te laten weten of we iets met je vraag,
opmerking of klacht kunnen/willen doen.
12.2Talk is niet aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van
het gebruik van onze dienst(en).
Veel plezier Team 2Talk

