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1. Het doel van het forum
De interactieve website van Cooperatie Laatste Wil (verder: CLW) biedt haar leden de
mogelijkheid om van gedachten te wisselen over actieve levensbeëindiging als persoonlijk en/of
maatschappelijk vraagstuk. Leden kunnen met elkaar en anderen op deze website van
gedachten wisselen over persoonlijke vragen, keuzes en dilemma’s en over overheidsbeleid,
instanties en het beleid van CLW.
Inbreng en discussie vindt hier plaats op een betrokken, positieve wijze met het doel de ander
te helpen. Respect en waardering voor ieders inbreng vormen uitgangspunt voor elke reactie.

2. Definities
1. Het Forum van CLW/Forum: Het gedeelte van de website van CLW, waarin het voor leden
van CLW mogelijk is binnen een beveiligde omgeving met elkaar te communiceren.
2. Het Forum van CLW Gebruiken en Gebruik van het Forum van CLW: het raadplegen
van Content en/of het aanmaken en/of bewerken van een Profiel en/of het Beschikbaar
stellen van Content op het Forum van CLW.
3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die lid is van CLW en die het Forum van CLW Gebruikt.
4. Content: teksten, (tekst)bestanden, afbeeldingen, foto’s, beeldopnames, geluidopnames,
materialen en alle andere vormen van informatie en gegevens die door een Gebruiker
Beschikbaar wordt gesteld aan (andere) Gebruikers (inclusief zichzelf) van het Forum van
CLW.
5. Beschikbaar stellen van Content: het plaatsen van Content op het Forum van CLW
waardoor dit voor (groepen van) Gebruikers (inclusief zichzelf) Gebruikt kan worden.
6. Account: Alle Content die door een Gebruiker op het Forum van CLW Beschikbaar is
gesteld.
7. Gebruikersvoorwaarden: Dit document.
8. Privacybeleid: Het document met de titel “Privacybeleid Forum CLW”. Het Privacybeleid is
integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden.

3. Het Forum van CLW Gebruiken en Gebruik van het Forum van CLW
Hoewel Het Forum van CLW besloten is, moeten we er toch rekening mee houden dat
informatie die in Het Forum van CLW wordt uitgewisseld in de openbaarheid komt. Elke
Gebruiker van Het Forum van CLW moet zich daarom houden aan de wettelijke regels waar de
CLW aan is gebonden. Dat betekent:
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Verstrekken van middelen is niet toegestaan
Het is verboden Het Forum van CLW te gebruiken voor het gezamenlijk inkopen en onderling
verdelen van middelen of het verstrekken van middelen.
Het delen van informatie over leveranciers
Het is verboden Het Forum van CLW te gebruiken voor het delen van informatie over
leveranciers van middelen die geschikt zijn.
Uitwisselen van informatie is toegestaan
U mag Het Forum van CLW wel gebruiken om informatie te delen en te bespreken over
laatstewilmiddelen, hun werking en hun bijwerkingen.
Persoonlijke informatie delen buiten het forum
Indien u persoonlijke informatie buiten Het Forum van CLW wilt delen, kunt u uw emailadres of
telefoonnummer binnen Het Forum van CLW bekend maken. U doet dit op eigen risico.

4. Deelnemers
▪
▪
▪

▪
▪

Het Forum van CLW is uitsluitend toegankelijk voor leden van de CLW. U neemt in Het
Forum van CLW deel met uw gebruikersnaam.
Deelnemen aan en gebruikmaken van Het Forum van CLW geschiedt geheel op eigen
risico.
Het e-mailadres dat gekoppeld is aan het forumaccount van een gebruiker dient zowel bij
registratie als tijdens het forumlidmaatschap geldig en actief te zijn. Dit e-mailadres wordt
gebruikt om het account te activeren. Tevens kan de redactie of een moderator dit adres
gebruiken om contact met u op te nemen.
Als u uw e-mailadres na registratie wilt veranderen, wordt u verzocht dit melden bij
post@laatstewil.nu.
Door gebruik te maken van Het Forum van CLW, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de
laatste versie van onderstaande gebruiksvoorwaarden en de Privacy voorwaarden. Deze
zijn opgesteld om de integriteit en de veiligheid van alle leden en de continuïteit van de
vereniging als geheel te waarborgen. Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, kan dat
resulteren in tijdelijke of permanente opschorting van uw toegang tot het Forum.

5. De rol van de moderator
Forumbeheer
Uw bijdragen aan Het Forum van CLW worden gemodereerd. Dit houdt in dat uw bijdragen door
vrijwillige moderatoren gelezen en mogelijk geredigeerd worden. Zij zien erop toe dat de
gebruiksvoorwaarden in acht worden genomen. Bijdragen die in strijd zijn met de
gebruiksvoorwaarden worden niet gepubliceerd. Dat geldt ook voor bijdragen die niet goed
leesbaar of begrijpelijk zijn.
De moderator kan berichten redigeren omwille van de leesbaarheid, duidelijkheid en
vindbaarheid op de site/op internet. Als de tekst niet wordt geplaatst, wordt de schrijver
daarover geïnformeerd.
Bijdragen dienen binnen (de thematiek van) de topic te blijven. Eventueel wordt een bijdrage
verplaatst naar een andere/nieuwe topic.
Moderatoren kunnen de reactiemogelijkheid voor topics uitschakelen en/of afsluiten.
Schenden van gedragsregels
De moderator heeft het recht om gebruikers, al dan niet tijdelijk, de mogelijkheid tot het
schrijven van berichten en reacties en zelfs de toegang tot het forum te ontzeggen, indien zij
zich naar het oordeel van de moderator niet aan de gebruiksvoorwaarden houden.
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Hieraan gaat één waarschuwing vooraf, tenzij de overtreding naar het oordeel van de
moderator ernstig genoeg is om direct tot een al dan niet tijdelijke gebruiksbeperking over te
gaan. Een lid dat de toegang tot het forum wordt ontzegd kan in beroep gaan bij het bestuur.
Misbruik melden
Komt u in het forum bijdragen tegen die naar uw mening in strijd zijn met de
gebruiksvoorwaarden? Ga daarover dan niet in discussie op het forum, maar meld het bij de
moderator via de meldknop bij het betreffende bericht.
Beoordeling door moderator
▪ Elke inbreng of reactie wordt beoordeeld door een moderator. Voor het maken van topics
(onderwerpen) of ervaringsverhalen gebeurt de beoordeling vooraf, bijdragen in topics
worden achteraf beoordeeld.
▪ De moderator heeft het recht om inbreng te weigeren of te verwijderen indien deze in strijd
is met de hierboven genoemde doelstelling. Eventuele inhoudelijke of taal technische
aanpassingen worden aan de inzender voorgelegd alvorens ze worden gepubliceerd.
▪ Alle inbreng die met het verstrekken, inkopen, delen of aanschaffen van middelen te maken
heeft wordt niet gepubliceerd. Wettelijke grenzen worden in acht genomen.
▪ De moderator is voor de Gebruikers van Het Forum van CLW anoniem.
▪ De moderator mengt zich niet inhoudelijk in een discussie.
▪ Moderatoren kunnen onderling elkaar raadplegen.

6. Aanvullende regels
Gedrag
Scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) zijn op het forum niet toegestaan.
Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende,
disrespectvolle, niet-constructieve, irrelevante of anderszins ongepaste bijdragen zijn niet
toegestaan.
Het is ook niet toegestaan om in bijdragen op de persoon te spelen richting medeforumgebruikers, of om mede-forumgebruikers te provoceren.
Het is niet toegestaan om reclame te maken. Gebruikers mogen dus geen advertenties
plaatsen of al dan niet commerciële bedrijven of producten aanbevelen.
Het veelvuldig of overdreven gebruik van hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet
toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en emoticons. Of er sprake is van
overdreven gebruik bepaalt de moderator.
Wanneer u wilt reageren op een onderwerp, kijk dan eerst welke reacties anderen hebben
gegeven om doublures zoveel mogelijk te voorkomen.
In alle bovengenoemde gevallen beslist de moderator.
Privacy
Leden zijn verantwoordelijk voor de informatie zie zij binnen het forum delen.
Leden gaan vertrouwelijk om het alle informatie die binnen het forum worden gedeeld.
Toegang tot het forum
Om berichten op het Forum van CLW te kunnen plaatsen en lezen, moet u zich registreren.
Hiervoor dient de Gebruiker een Account aan te maken met gebruikmaking van een emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord. Uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord
worden door ons vastgelegd, evenals uw IP-adres en het tijdstip van registratie. Voor overige
leden is enkel de gebruikersnaam en het tijdstip van registratie zichtbaar.
Het Forum biedt de mogelijkheid om persoonlijke berichten van andere Gebruikers te
ontvangen op uw e-mailadres. Uw e-mailadres is daarbij niet zichtbaar voor andere Gebruikers.
Als u geen e-mails van andere forumgebruikers wilt ontvangen, kunt u die optie uitzetten via het
gebruikerspaneel.

Gebruiksvoorwaarden forum CLW, versie 13-11-2020, pag. 3 van 4

Gebruik van de discussieforums
Het Forum heeft tot doel de Gebruikers in staat te stellen ervaringen uit te wisselen die
gerelateerd zijn aan actieve levensbeëindiging. Wanneer hierbij Gebruikers persoonlijke
ervaringen vertellen zal dit gepaard gaan met ook persoonlijke (of zelfs zeer persoonlijke en
gevoelige) informatie over zichzelf. Wanneer deze gegevens aan een natuurlijk persoon zijn te
koppelen, zal er al snel sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Hierbij zullen er ook gegevens als
gevoelige persoonsgegevens kunnen worden gekwalificeerd (er is dan sprake van de
verwerking van zogeheten "bijzondere persoonsgegevens"). Bijvoorbeeld wanneer op het
Forum persoonlijke ervaringen met ziektes of actieve levensbeëindiging worden gedeeld.
CLW verwerkt daarmee bepaalde (bijzondere)persoonsgegevens van Leden. Het doel hiervoor
is om - binnen de beslotenheid van Forum - Leden in staat te stellen persoonlijke ervaringen en
informatie over actieve levensbeëindiging uit te laten wisselen. CLW zal niet zonder
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming informatie die door een Lid zelf wordt gedeeld binnen
het Forum voor andere doeleinde gebruiken. Moderators zijn wel in staat om berichten te
bewerken of te verwijderen, wanneer die inhoud in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden van dit
Forum of de Privacy voorwaarden..
Ieder Lid draagt haar eigen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke informatie die op het
Forum met andere Gebruikers wordt gedeeld. Berichten op het Forum zijn openbaar voor alle
geregistreerde Leden van het Forum en de moderators.
Door u te registreren op het Forum en berichten te plaatsen geeft u CLW toestemming om
bepaalde persoonsgegevens van u bij te houden. Ook geeft u daarmee toestemming dat
berichten met persoonlijke informatie die door u zelf zijn geschreven op het Forum worden
geplaatst, die vervolgens door andere forumgebruikers kunnen worden gelezen.
Berichten op het Forum worden (in beginsel) voor onbepaalde tijd bewaard en zijn zichtbaar in
het betreffende deel ('topic') op het Forum. De berichten die u op het Forum plaatst, kunnen
door alle geregistreerde gebruikers van dat Forum worden gelezen. Uw berichten zijn niet
zichtbaar of toegankelijk voor mensen die slechts (zonder account) een bezoek aan onze
website brengen.
De berichten die u op het Forum plaatst worden tevens toegankelijk gemaakt voor de
zoekfunctie van het Forum, waardoor u als forumgebruiker in alle forumberichten kunt zoeken.
De forums en berichten zijn niet doorzoekbaar voor externe zoekmachines.
De beheerder van het forum kan topics en berichten die niet actueel meer zijn verwijderen en/of
opschonen.
Oneigenlijk gebruik of misbruik van het Forum
Bij oneigenlijk gebruik of misbruik het Forum kunnen wij een IP-adres en/of e-mailadres
gebruiken om een Gebruiker de toegang tot het Forum voor bepaalde of onbepaalde tijd te
ontzeggen. Bij ernstig misbruik (bijvoorbeeld de schending van de belangen van andere
forumgebruikers) kunnen wij de bij ons bekende gegevens gebruiken om die persoon op zijn of
haar gedrag aan te spreken en/of andere actie te ondernemen om het misbruik te beëindigen.
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