Chatten regels
Door te chatten op chatten.nl geef je aan akkoord
te gaan met deze spelregels, voor vragen en/of
opmeringen kun je het contact formulier invullen.
Geen pedofilie/kinderporno
Bij constatering van een van deze zaken wordt direct
aangifte gedaan bij de politie.
Tevens wordt melding gemaakt bij het meldpunt
kinderporno www.meldpunt.org.

Geen aanstootgevende naam
Namen die aanstoot kunnen geven i.v.m. bepaalde
uitlokkende reacties/gedrag zijn niet toegestaan.

Geen racisme
In welke vorm dan ook is racisme en/of dicrimineren
niet toegestaan.

Geen andere praatprogramma’s
Het is niet toegestaan in te loggen op een andere
manier dan via www.chatten.nl. Wanneer geconstateerd
wordt dat dit wel het geval is zal hierop worden
ingegrepen.

Niet schelden
Schelden met ziektes, schutting taal en dergelijke is
niet toegestaan.

Proxy’s
Het is niet toegestaan gebruik te maken van een
proxyserver.

Geen hoofdletters
Geen onnodig gebruik van hoofdletters.

Geen reclame
Het is verboden reclame te maken in welke vorm dan
ook.

Geen herhalingen
Het is niet toegestaan zinnen of grote letterreeksen (dit
geldt ook voor smileys) te herhalen.
Geen contactgegevens in het kanaal
Het is niet toegestaan privegegevens zoals
telefoonnummers, e-mail of adressen uit te wisselen in
het kanaal.
Niet ongevraagd prive
Vraag eerst toestemming voor je een privebericht start.
Chatters die last ondervinden van chatters die hen prive
vragen kunnen gebruik te maken van de functie om
enkel buddies prive toe te laten dan wel de gehele prive
functie uit te schakelen.
Sekschat in speciale rooms
Sekschat is verboden op chatten.nl m.u.v. van de
volgende kanalen: bdsm, gewaagdchat, erotica en
parenclub.

Geen links
Het is verboden links te plaatsen naar welke content
dan ook. Enkel het gebruik van YouTube links wordt
gedoogd.
Hulp/beheer van operators
De operators gaan niet in discussie over de regels,
handhaving daarvan en de bijbehorende maatregelen.
Voor opmerkingen, vragen en suggesties kun je het
contact formulier invullen. Het toch in discussie gaan
over de regels e.d. kan resulteren in een kick of ban.
Bij geen regel of onduidelijkheid beslist de admin
Indien er zich een situatie voordoet waar de spelregels
niet voorzienend zijn zullen de admins met een
bindende oplossing komen. De admins/operators
hebben dus het laatste woord, aanwijzingen van hen
dienen te allen tijden te worden opgevolgd.

