
Huisregels Myocafé

Heb rHeb respecespect vt voor elkoor elkaaraar  
Je mag vrijuit je mening geven, maar laat andere bezoekers hierbij in hun waarde. We gaan ervan 
uit dat je respectvol met elkaar omgaat.

CCommerommerciële aanbiedingen of vrciële aanbiedingen of vragen zijn niet tagen zijn niet toegestaanoegestaan  
Het Myocafé is geen reclamebord of markt. Je mag geen spullen, diensten of artikelen te koop 
aanbieden of vragen. Je kunt als particulier wel gratis gebruik maken van de markt van de  
Helpdesk Hulpmiddelen. Het uitwisselen van gebruikerservaringen over hulpmiddelen is  
uiteraard toegestaan. Gebruik liever geen verwijzingen naar sites waar producten te koop zijn. 
Uitzondering hierop zijn producten die moeilijk verkrijgbaar zijn of bij een leverancier zijn te 
bestellen. Leveranciers en fabrikanten van hulpmiddelen en diensten mogen alleen na uitdruk-
kelijke toestemming van Spierziekten Nederland en/of de moderatoren een bericht plaatsen of 
een nieuw onderwerp starten.

GGeen ween werervingving, t, tenzijenzij  
Journalisten en studenten mogen geen oproepen doen voor deelname aan programma’s of  
opinieonderzoek, tenzij er uitdrukkelijk toestemming door Spierziekten Nederland is verleend. 
Toestemming kan worden gevraagd door een mail te sturen naar mail@spierziekten.nl t.a.v. 
hoofd afdeling communicatie. Bezoekers mogen geen oproepen doen voor deelname aan  
enquêtes, scholieren (vmbo t/m vwo) vallen ook onder deze regel. Oproepen voor deelname aan 
medisch onderzoek zijn niet toegestaan. Onderzoekers kunnen hun aanvragen hiervoor zenden 
aan het bestuur van Spierziekten Nederland. 

PPlaalaats geen berichts geen berichtten die in strijd zijn met de Nederlandse wen die in strijd zijn met de Nederlandse wetet  
Elk bericht dat direct of indirect bijdraagt aan het overtreden van de Nederlandse wet zal 
verwijderd worden.

CConontactactt  
Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van het Myocafé die je met ons wilt delen, dan 
kun je een e-mail sturen webredactie@spierziekten.nl of tijdens kantooruren bellen naar het 
bureau van Spierziekten Nederland: 035 548 04 80.
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