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Inleiding
Dit document is geschreven naar aanleiding van de oprichting van Roleplay Reality. Het document is bedoelt voor
alle leden van Roleplay Reality. In de onderstaande paragraven zullen we de algemene voorwaarden beschrijven.
Deze kunnen op elk gewenste tijd veranderd worden zonder de leden van Roleplay Reality in kennis te stellen. De
algemene voorwaarden worden automatisch elk jaar verlengt. De gebruiker gaat hier dus elk jaar zwijgend mee
akkoord.

Legenda


RPR:
Roleplay Reality en de hieronder beschreven producten.
o FiveM : survi.roleplayreality.nl
o TeamSpeak3: ts.roleplayreality.nl
[Alle diensten hierboven zijn gebaseerd op zogenoemde domein namen. Wij bedoelen met deze
domeinnamen ook de ip nummers die hieraan gekoppeld zijn.]



Bestuurslid:
De leden die in onze TeamSpeak de onderstaande ranks hebben.
o Bestuur
Wij zijn niet verantwoordelijk over leden die zich voordoen als een bestuurslid.



Team RPR:
De leden die in onze TeamSpeak de onderstaande ranks hebben.
o Teamchef
o Teammanager
o Teammanager i.o.
o Development
o Marketing
Wij zijn niet verantwoordelijk over leden die zich voordoen als een lid van Team RPR.

Bij vragen of opmerkingen kun u ons contacteren via de onderstaande email adres.

info@roleplayreality.nl
Of via onze TeamSpeak
Ts. roleplayreality.nl
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Algemene voorwaarden

Artikel 1. In en uitschrijving
a.

b.

c.

d.

e.
f.

Bij het verzenden van een sollicatie naar RPR ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden
en globale regels. Bij overschreiding van deze regels zullen er maatregelen genomen worden door het
bestuur. Dit kan naar de persoon zijn, maar ook op juridische wijzen.
Inschrijving zal alleen gedaan worden via onze officiële website. Voor instanties die zich voor doen als
RPR staan wij niet garant. Ook voor uw personlijke informatie die u daar invult staan wij dan ook niet
garant.
Wegens veiligheid en functionaliteit van onze services slaan wij gegevens op. Bijvoorbeeld uw ip adres,
steam naam, steam id en overige zaken om onze services goed te kunnen draaien. Wij zullen deze gevens
niet delen met derden en zullen het alleen houden voor eigen gebruik.
Uitschrijving zal via het hoofd van de desbetreffende afdeling gedaan worden. Deze zal het naar hoger op
spelen zo dat eventuele data van u verwijderd word uit onze database. Ook worden al uw accounts die bij
u bij RPR heeft verwijderd.
Onze minimale leeftijdseis is 14 jaar. Bestuursleden mogen echter wel een uitzondering te maken.
Onder uitschrijving verstaat Team RPR ook verwijdering van een lid. Het bestuur mag daarom ook een
lid verwijderen uit de groep. Hier zit altijd een reden achter. Het bestuur is echter niet verplicht deze
mede te delen.

Artikel 2. Geheimhoudingsplicht
a.

b.

Bij toelating in RPR gaat u er mee akkoord dat u documenten, bestanden en procedures niet naar buiten
brengt. Gebruik van deze voor andere doeleinden zijn dan ook verboden. Overtreding hier van wordt
juridisch bestraft.
Het geheimhouden van persoonsgegevens, mailadressen en telefoonnummers is verplicht. Verspreid je
deze toch? Dan zullen wij het slachtoffer op de hoogte stellen en hem ondersteuning bieden in eventuele
gevolgen die genomen kunnen worden. Hierop houden wij het recht om artikel 8a en 8b ongeldig te
verklaren.

Artikel 3. Social Media
a.
b.

Bij inschrijving bij RPR gaat u er mee akkoord dat uw stem eventueel op internet kan verschijnen. Wil je
dit absoluut niet, meld dit dan bij je aanmelding.
Livestreamen en/of opnemen is toegestaan in de server, mist er goedkeuring is van een bestuurslid.

Artikel 4. Beeld en geluid materiaal
a.
b.

U gaat er mee akkoord dat er beeld er geluids materiaal kan opgenomen worden voor trainings
doeleinde. Wij willen ons verbeteren en gebruiken hier voor dit materiaal.
Er kan gelivestreamd en opgenomen worden voor ons YouTube kanaal. U gaan er dan ook mee
akkoord dat u op internet kan verschijnen, mits dit is overlegd met het bestuur. Bij het verlaten van RPR
Heeft u geen recht om te proberen het materiaal offline te laten halen.
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Artikel 5. Overschrijding van het regelement & algemene voorwaarden
a.

b.

Overschrijding van het regelement en de algemene voorwaarden kan leiden tot negativiteit binnen het
team. Dit willen wij dan ook voorkomen. Overschrijd je deze regels en/of voorwaardes, zul je permanent
uit RPR verwijderd worden. Dit geld voor iedereen.
Bij dus danige overschrijding dat het een negatieve inpact kan hebben op RPR zullen er strikte
maatregelen genomen worden. Dit om ons te voorzien van een veilige omgeving en een positieve sfeer.

Artikel 6. Gebruik en misbruik van onze documenten zonder toestemming.
a.
b.
c.
d.

Binnen RPR werken wij met schriftelijke bevoegdheden. Heeft een bestuurslid geen handtekening gezet
voor verspreiden van onze documenten, dan bent u niet bevoegd deze te verspreiden.
Het gebruik van alle documenten, bestanden en eigendommen wat afkomstig is van RPR is ten strengste
verboden, mits u een actief lid bent van RPR
Bestanden en documenten die (bestuurs)leden voor RPR hebben gemaakt staan automatisch onder
eigendom van Team RPR.
Het verspreiden van documentatie en bestanden die eigendom zijn van RPR is ten strengste verboden,
mits dit is overlegd met een bestuurslid.

Artikel 7. Overige voorwaarden
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Wij van RPR zijn NIET aansprakelijk voor evt schade aan hardware en of software die is aangebracht
door FiveM, onze clanpack of andere bestanden die indirect of direct via RPR zijn verkregen.
Wij accepteren donaties om zo onze services goed te kunnen laten draaien. Hiervoor geld wel dat wij niet
aan “refunds” doen. Dit betekent dus dat wij je geld niet terug storten. Ook moet je 18 jaar of ouder zijn
om donaties te kunnen doen. Mits je toestemming hebt van je ouders of voogd. Wij gaan hier
automatisch vanuit wanneer jij een donatie doet.
Veranderingen die gemaakt worden in deze algemene voorwaarden, zijn geen breuk in de overeenkomst
tussen jou en RPR.
Wij staan in ons recht als wij iets aanpassen en of toevoegen of verwijderen. Ben je het niet met deze
voorwaarden eens hebben wij een niet goed vertrek maar beleid.
Je bent gemotiveerd, enthousiast en serieus aangelegd.
Je bent minstens 3 avonden per week aanwezig bij de surveillance. Echter mag een Team RPR lid
hiervoor een uitzondering maken. Dit gaat altijd in overleg met de sollicitant / actief lid.

Artikel 8. Privacy gevoelige informatie
a.
b.
c.

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor derden doeleinden dan Roleplay Reality hemzelf, tenzij hier
iets over is afgesproken met de betreffende persoon waar deze persoonsgegevens van zijn.
Team RPR waakt erover dat alle informatie die gegeven wordt via eigen systemen veilig opgeslagen blijven
en onder geen enkele omstandigheid verspreid kunnen worden, tenzij toestemming.
Wanneer er een misdrijf plaatsvindt die gepleegd is door een lid, zal artikel 8a en 8b ongeldig worden en
zullen de gegevens indien nodig naar derden instanties door gekoppeld worden om verdere problematiek
te voorkomen.

Artikel 9. Respect voor elkaar
a.

b.

c.
d.
e.

Het is tijdens het actieve lidmaatschap bij RPR niet toegestaan om aangesloten of op welke manier dan
ook verbonden te zijn met een andere Nederlandse GTA V roleplay community/ clan. Enkele
uitzonderingen met krachtige reden worden gedoogd en gegeven door Team RPR.
Tijdens het actieve lidmaatschap dienen alle gestelde Teamspeak, FiveM en overige regels nageleefd te
worden. Het niet naleven van regels kan leiden tot sancties die aan de hand van de ernst door een lid van
Team RPR bepaald kan worden.
Wanneer er problemen spelen zowel veroorzaakt door jezelf, hetzij derden dient dit binnen één week
gemeld te worden bij een Team RPR lid zodat dit spoedig verholpen kan worden.
Het is ten alle tijden toegestaan onder welke reden dan ook je actieve lidmaatschap te laten beëindigen
door een Team RPR lid.
Wanneer er situaties ontstaan die het niet anders toelaten dan het lid tijdelijk op non-actief te zetten, heeft
een Team RPR lid hier altijd het recht toe.
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Globale Regelgeving
In TeamSpeak en andere services die wij aanbieden bestaan regels die nageleeft moeten worden. Hieronder staan
de bekende regels opgesteld. Maar het allerbelangrijkste is. Gebruik je normale verstand.
a.
b.

Sinds dat wij in Nederland zijn opgericht hanteren wij ten alle tijden de Nederlandse regelgeving.
Schelden met ziektes levert de 1e keer een ban op van 24 uur, de 2e keer is een ban van 48 uur en de 3e
keer is een permanente ban
c. Het is niet toegestaan soundboards te gebruiken in onze TeamSpeak. Dit is alleen toegestaan in het
muziek kanaal.
d. Het gaat om de TeamSpeak met de IP ts.roleplayreality.nl
e. (non-)copyright muziek is niet toegestaan wanneer er een RPR surveillance aan de gang is.
f. Dit geld ook voor in een roleplay scenario.
g. Houd het gezellig en heb respect voor elkaar. Zit je ergens mee ga dan naar een bestuurslid.
h. Wanneer een persoon van Team RPR of een bestuurslid iets zegt is dit blijvend en een sanctie is bindend
wanneer deze wordt gegeven.
i. Wij accepteren geen ongepaste, seksuele en/of misbruikende, hatelijke, lasterende en/of privacy
schendende inhoud binnen of buiten de clan.
j. Indien je de server binnen gaat en er is geen surveillance, maak er geen rotzooi van.
k. Wij van Roleplay Reality hebben het recht om deze globale regels aan te passen wanneer wij dit nodig
achten.
l. Gebruik de whisper niet onnodig. Een algemene whisper is niet toegestaan!
m. In game op het hoofdbureau is een no shooting zone! Ga hier dus niemand neer schieten of killen!
n. Het ongepast aanpassen van bestanden. programma’s of andere dingen binnen de clan word genoemd als
“hacken” en/of “modden” dit is daarom niet toegestaan in de gehele clan. Doe je dit wel, resulteert dit in
passende sanctie.
o. Ten alle tijden moet je naam normaal blijven. Neem dit als voorbeeld: [26-09] Koen P.
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