
 
 
 
 
Gebruiker Overeenkomst contact App Stichting Nomi 
 
Stichting Nomi stelt de app aan de gebruiker ter beschikking om gebruik te maken van de 
faciliteiten van de app. De gebruiker dient zich hierbij te houden aan een aantal regels (zie 
onderstaand). Doet de gebruiker dit niet dan kan de gebruiker geblokkeerd of verwijderd 
worden, dit ter bescherming van de gebruikersgroep als geheel. 
De gebruiker dient: 
 
Andere gebruikers niet te beledigen, schofferen, pesten, bedreigen of welke andere vorm dan ook te hanteren 
waarin de contactapp oneigenlijk gebruikt wordt. 
 
Teksten, beelden, video’s en ander dragermateriaal van medegebruikers niet van de app te kopiëren; 
fotograferen of op andere manier te gebruiken voor andere doeleinden. 
 
Met respect en ondersteuning met medegebruikers om te gaan. 
 
Iedere vorm van schelden, pesten of ander aanstootgevend gedrag van medegebruikers terstond te melden. 
Deze meldingen worden in vertrouwen behandeld. 
 
De app in delen of in z’n geheel op welke wijze dan ook te kopiëren en door te geven of te verkopen aan anderen.   
 
De app uitsluitend zelf te gebruiken en niet weg te geven, uit te lenen, verhuren of doorverkopen aan derden van 
het gebruikersaccount. 
 
 
 
 
User Agreement contact App Stichting Nomi 
 
The Nomi Foundation makes the app available to the user to use the app's facilities. The 
user must adhere to a number of rules (see below). If the user does not do this, the user can 
be blocked or removed, in order to protect the user group as a whole. 
The user must: 
 
Not to insult, insult, bully, threaten or use any other form in which the contact app is used improperly. 
 
Not to copy texts, images, videos and other carrier material from fellow users in the app; photograph or otherwise 
use it for other purposes. 
 
Treat fellow users with respect and support. 
 
Immediately report any form of swearing, bullying or other offensive behavior by fellow users. These reports are 
treated in confidence. 
 
Copy the app in parts or in its entirety in any way and pass it on or sell it to others. 
 
Only use the app yourself and do not give it away, lend it, rent it or resell it to third parties from the user account. 


