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REGLEMENT GEBRUIK INTERNET VOOR PROFESSIONELE BEZOEKERS 

VAN HET OCMW RIJKEVORSEL 
 

Vastgelegd in de OCMW-raad van 10 november 2014 
 

 
 
Onderstaand reglement omschrijft het aanvaardbaar gebruik van de internetverbinding 
beschikbaar gesteld door het OCMW van Rijkevorsel.  

 

Artikel 1. Wie kan gebruik maken van het internet?  
 

Enkel professionele bezoekers kunnen, na goedkeuring van het reglement, gebruik maken van het 
draadloze netwerk. De bezoekers werken met hun eigen apparatuur om verbinding te maken met 
het internet. Cliënten van de sociale dienst krijgen geen toegang tot deze aangeboden 
internetdienst. 

 

Artikel 2. Toegang 
 

Er kan verbinding gemaakt worden door te zoeken naar het juiste draadloze netwerk (WiFi) en te 
klikken op verbinden. Er zullen inloggegevens gevraagd worden, dewelke ter beschikking zullen 
worden gesteld. Het wachtwoord mag niet aan derden doorgegeven worden of door derden 
gebruikt laten worden. 

Het OCMW-personeel assisteert niet bij het instellen, programmeren en/of configureren van de 
draadloze internetverbinding. OCMW-medewerkers zijn eveneens niet beschikbaar om gebruikers 
individueel op te leiden tot het gebruik van internet. 

De bandbreedte van het WiFi-netwerk wordt mogelijks gedeeld met andere bezoekers. De snelheid 
van het netwerk kan variëren naargelang het aantal gebruikers, de locatie en het aantal apparaten 
dat in gebruik is.  

 

Artikel 3. Niet toegelaten handelingen 
 

Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. De draadloze internetverbinding mag niet gebruikt worden 
voor: 

 Het verwerven, verwerken, verspreiden en/of opslaan van informatie die in strijd is met 
de wetgeving  

- op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,  
- ter bestrijding van racisme, 
- over de bescherming van de goede zeden.  
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 Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere 
inbreuken op het copyright. 

 Het ontplooien van commerciële of illegale activiteiten. 
 Het inbreken in computersystemen en/of het verspreiden van virussen. 
 Het downloaden en uploaden van grote bestanden. 
 Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van gegevens, software of apparatuur die 

behoren aan de andere gebruikers. 

Deze lijst is niet limitatief.  

 

Artikel 4. Sancties  
 

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruik van de toegang tot internet leidt tot sancties, 
al naargelang de aard van de inbreuk.  

 Vergoeden van de veroorzaakte schade. 
 Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het WIFI-netwerk.  
 Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging. 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid  
 

Het OCMW van Rijkevorsel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:  

 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of niet optimaal functioneren van de internetverbinding. 
 De werking van het draadloos internet in combinatie met uw computer.  
 Schade aan computerapparatuur van de gebruiker. De verantwoordelijk voor de veiligheid 

van de laptop, de pc of andere apparatuur ligt bij de gebruiker. 
 Het verlies van of beschadiging aan gegevens van de gebruiker.  

 

Ondertekening 
 

Naam 
internetgebruiker: 
  

 
 

 
 
 

Datum:  .....................  Handtekening:  ..............................  
 


