
 
Gebruiksvoorwaarden 

 

Alle bestanden en muziek van Meer Dan Zaans mag volledig rechtenvrij 
gebruikt worden voor eigen en nieuwe producties. Er geldt echter een 
uitzondering voor: 

• Content die intimiderend, kwetsend of haatdragend is. Gepubliceerde content mag niet 
aanzetten tot haat of geweld tegen individuen of groepen op basis van etnische afkomst, 
religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of 
genderidentiteit. Tekst, afbeeldingen, video's of links mogen geen beledigingen of 
denigrerende benamingen voor beschermde groepen bevatten. Content mag niet worden 
gebruikt om individuen te intimideren of te kwetsen, waaronder directe fysieke 
bedreigingen of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die kunnen worden 
gebruikt om impliciete bedreigingen uit te voeren. 
 

• Content die kleinerend is over een persoon, plaats of iets anders waardoor de lezer of 
luisteraar overstuur of kwaad kan worden. 
 

• Content die obscene, grove of aanstootgevende taal of gebaren bevat. 
 

• Content die aanspoort of oproept tot geweld, of waarin verwondingen, misbruik van 
mensen of dieren of gewelddadige handelingen op expliciete wijze worden 
afgebeeld. Daarnaast is content die waarschijnlijk choqueert of afkeer opwekt, niet 
toegestaan. 
 

• Seksueel suggestieve of seksueel expliciete content. Afbeeldingen of video's die in deze 
service worden gepubliceerd, mogen geen naaktheid of seksuele handelingen bevatten. 
Content mag niet het volgende bevatten: grof taalgebruik, seksueel expliciet en 
aanstootgevend jargon, termen die veelvoorkomende signalen voor pedofilie zijn, content 
die pedofilie, bestialiteit of seksueel geweld promoot, of content die escortservices of 
andere services promoot die kunnen worden opgevat als services voor seks in ruil voor 
vergoeding. Links naar content voor volwassenen zijn niet toegestaan. 
 

• We staan niet toe dat e bestanden en muziek worden gebruikt voor content die betrekking 
heeft op gereguleerde producten en services, waaronder alcohol, tabaksproducten, 
kansspelen, financiële dienstverlening, farmaceutische producten en niet-goedgekeurde 
supplementen, en medische apparatuur. 
 

• Content die is gerelateerd aan de verkoop van gevaarlijke en illegale producten, services 
of activiteiten die schade, letsel of verwondingen kunnen veroorzaken, is niet toegestaan. 
Voorbeelden hiervan zijn: drugs, wapens, vuurwerk en instructies voor het maken van 
explosieven, en gedetailleerde instructies voor criminele activiteiten (of die hier 
anderszins toe aanzetten) die zouden leiden tot daadwerkelijke schade. 

Door gebruik te maken van de bestanden en muziek gaat u akkoord met deze 
gebruikersvoorwaarden.  
 
Voor de rest, maak er iets moois van!  
 


