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Gedragsregels & gebruiksvoorwaarden Younyte 

van jou & voor Jullie 

 

Younyte is van jou als deelnemer en van jullie als groep. Younyte heeft geen belang 

in wat jij doet, wil geen winst maken en heeft geen interesse in jouw gegevens of 

communicatie. Dat is fijn maar geeft ook een eigen verantwoordelijkheid aan jou als 

Younyter. 

 

Younyte is bedoeld als een participatie platform waar individuele deelnemers zichzelf 

in relatie tot anderen kunnen organiseren. Waar informatie kan worden opgeslagen 

en gedeeld in een onafhankelijke, vrije maar vooral geborgen en dataveilige 

omgeving, Waar de vrijheid heerst om professioneel kritisch te zijn, maar wel  

respectvol en binnen de grenzen van de wet. 

 

Wij vinden de volgende woorden passen bij het juiste gebruik en beleving van 

Younyte.  

• Zekerheid  

• Integriteit 

• respect 

• Geborgenheid 

• Onafhankelijkheid 

• Autonomie 

• Flexibiliteit 

• Continuiteit 

 

Gedragsregels 

Om ervoor te zorgen dat Younyte een veilige, prettige plek is en blijft, om je te verbinden 

met anderen, hebben we gedragsregels opgesteld. Zodra je je registreert als deelnemer  bij 

Younyte, ga je akkoord met deze gedragsregels. 

 

• Ik beledig, kwets en provoceer geen andere gebruikers. 

• Ik bedreig niemand.  

• Ik discrimineer niet en doe geen racistische uitlatingen.  

• Ik respecteer de meningen van anderen.  

• Ik maak geen (persoons)gegevens van anderen openbaar zonder hun toestemming. 

• Ik plaats geen (obscene of immorele) bijdragen die de fatsoensgrenzen overschrijden.  

• Ik plaats geen (links naar) illegale inhoud. 

• Ik licht niemand op. 

• Ik verschuil me niet achter de mogelijkheden die Younyte mij biedt om misbruik van 

iemand te maken, haatdragende commentaren te leveren of mezelf te verrijken. 

• Ik eigen me geen kennis of expertise toe die ik niet bezit. 
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• Ik erken dat alles wat ik op Younyte doe en deel, mijn eigen verantwoordelijkheid is en 

dat Younyte op geen enkele manier aansprakelijk is voor activiteiten en communicatie 

binnen Younyte door (groepen) gebruikers.  

• Ik houd me aan de wet, Younyte doet dat ook.  

  

We vinden het dus erg  belangrijk dat de Younyte-omgeving veilig en professioneel blijft 

en daarmee een plezierige en respectvolle omgeving is voor alle deelnemers (Younyters) .  

 

Bij het overtreden van deze gedragsregels of de verdenking daarvan zal Younyte middels 

een waarschuwing de betreffende persoon of groepsbeheerder verzoeken tot opheffing 

van deze overtreding. Bij (grove) overtreding van de privacy regels en of zaken in strijd met 

de Nederlandse wet, zoals misbruik van gegevens en/of het ontvreemden daarvan 

(datadiefstal) behoudt Younyte het recht dit te melden bij de hiervoor bedoelde instanties 

en behoudt  daarbij tevens het recht de bij wet  gevraagde medewerking te verlenen  

 

Gebruiksvoorwaarden: 

Onze gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld als juridische disclaimer maar zijn er op 

gericht de gedragsregels aan te vullen met extra informatie en een paar basisafspraken. 

1. Registratie als Younyter betekent dat je de gedragsregels kent en respecteert 

2. Opstarten: Younyte is ontwikkeld voor jou en zal zich bij succesvolle groei blijven 

ontwikkelen voor jou. Younyte neemt jou serieus en zal er alles aan doen om steeds 

meer interessante functionaliteit toe te voegen. We starten met een beperkte 

functionaliteit waar ook nog eens  de nodige kinderziektes in voor kunnen komen. 

Door feedback te geven kunnen we daar snel oplossingen voor vinden. Het 

neerzetten van een innovatief platform als Younyte is een heel kostbare zaak en 

kost dus veel geld. Naarmate de tijd verstrijkt, er meer Younyters bijkomen en 

daarmee de financiële kracht van Younyte toeneemt, zal Younyte steeds beter bij 

jouw wensen aansluiten en gaan we samen het verschil maken. 

3. Betaling: Voor Younyte is een bedrag per maand per gebruiker verschuldigd. Voor 

regulier gebruik van het platform is dit bedrag bepaald op 1 euro. Gedurende de 

opstartperiode, die bepalend is voor de levensvatbaarheid van Younyte wordt een 

eenmalig bedrag van tenminste 10 euro (alle extra kunnen we goed gebruiken) 

gevraagd ter ondersteuning van deze opstartperiode. Daarvoor krijgt de gebruiker 

direct het gebruiksrecht van de functionaliteiten binnen het Younyte platform. Bij 

een succesvolle introductie van Younyte zal de 1e  betaling van het reguliere 

Younyte tarief (€1,--/maand) plaatsvinden per 1 juni 2021, een symbolische 9 

maanden na introductiedatum van Younyte, zijnde 1 augustus 2020. Het betaalde 

opstartbedrag is specifiek bedoeld ter ondersteuning van het opstarten en kan niet 

worden teruggevorderd op basis van het niet of onvoldoende verkrijgen van de 

Younyte functionaliteit. Alle betalingen vinden plaats middels een Tikkie dat wordt 

gegenereerd door Younyte. Ook de betalingsvorm en wijze van betalen is 

onderdeel van de verdere (functionele) ontwikkeling van Younyte. 



   
van jou & voor jullie  3 

 

 

YOUNYTE GEDRAGS-REGELS EN GEBRUIKS-VOORWAARDEN – 1 JULI 2020 

 

 

4. Privacy: Hoe Younyte omgaat met jouw data staat vermeld in onze Privacy 

verklaring 

5. Vertrouwelijkheid: Alles wat binnen Younyte plaatsvindt, data, communicatie en 

informatie-uitwisseling, etc. valt binnen het begrip “Vertrouwelijkheid”. 

6. Aansprakelijkheid: Younyte is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade 

en/of anderszins voor gebruik en/of misbruik van het platform en de bijbehorende 

functionaliteiten.   

7. Eigendom: Younyte is bedacht, ontwikkeld en beschikbaar gesteld door Stichting 

Younyte. Younyte, als merk, het platform, de functionaliteiten en alles wat 

beschikbaar is op het platform mag op geen enkele wijze zonder toestemming 

worden gekopieerd of voor commercieel gebruik worden ingezet. 


