
 
 

GEDRAGSCODE – INTERACTIEVE DIENSTEN  
 

 

Deze gedragscode is van toepassing op alle gebruikers van de interactieve diensten 
van Thomson Reuters. 

 
‘Interactieve diensten’ zijn functies, zoals sms’en, chatrooms, fora, enquêtes en bulletin 
boards, en de functies waarmee gebruikers inhoud kunnen bijdragen en/of die interactie 
tussen gebruikers mogelijk maken (voorbeelden zijn de communities van Thomson Reuters, 
Reuters Messaging en Reuters Space – ongeacht of die afzonderlijk worden geopend of een 
onderdeel zijn van een ander product of aanbod). 
 
Indien u deze gedragscode niet naleeft, kan Thomson Reuters uw toegang tot de interactieve 
diensten tijdelijk of permanent opschorten. Thomson Reuters kan ook een vergoeding eisen 
van u, inclusief een financiële vergoeding, indien u een inbreuk pleegt. Ook kan de 
administrator van uw vennootschap en/of uw werkgever van de schending in kennis worden 
gesteld. In bepaalde gevallen zal een schending van deze gedragscode een strafbaar feit 
zijn. 
 

1. U dient alle van toepassing zijn wetten, regels en afspraken op de markt te volgen. 
 
2. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van alle noodzakelijke 

goedkeuringen en vergunningen om interactieve diensten te ontvangen of te 
gebruiken. 

 
3. In relatie met de interactieve diensten is het verboden om het volgende te verzenden, 

aan te moedigen of te ondernemen: 
 

• bedreigend, grof, lasterlijk, illegaal, obsceen of ander  aanstootgevend  
materiaal of gedrag; 

• reclame- of marketingmateriaal of spam; 

• kettinge-mails, malwarecodes of andere volumineuze of verstorende bijlagen 
of grafische afbeeldingen die problemen kunnen veroorzaken voor andere 
gebruikers; 

• het verstrekken van niet-toegestaan beleggingsadvies of financiële 
promoties; 

• schending van de persoonlijke levenssfeer of vertrouwelijkheid van anderen; 

• een inbreuk op de beveiliging of een risicovolle handeling voor de 
netwerkbeveiliging; 

• het gebruik van een valse naam of valse persoonsgegevens, verkeerde 
informatie over uw functie of werkgever/opdrachtgever of andere misleidende 
gegevens voor Thomson Reuters en andere gebruikers; 

• uw wachtwoord of account delen met anderen. 
 
4. U bevestigt dat Reuters Messaging geen transactiedienst is en dat u elke transactie 

over Reuters Messaging op eigen risico verricht. 
 
5. U verklaart dat u Thomson Reuters zult informeren via de knop ‘Contact Us’ (in uw 

product of via de website van Thomson Reuters) of via uw accountbeheerder bij 
Thomson Reuters van alle problemen met de beveiliging die van invloed kunnen zijn 
voor andere gebruikers of voor de interactieve diensten. 



 
6. Indien u een probleem ondervindt met de interactieve diensten, inclusief een 

probleem met de kwaliteit van een dienst of het gedrag van iemand anders over de 
interactieve diensten, neem dan eerst contact op met uw accountbeheerder bij 
Thomson Reuters of het ondersteuningsteam in uw organisatie. Thomson Reuters 
zal de klachten onderzoeken die zij melden. 

 
7. Thomson Reuters geen routinematig toezicht uit op, verifieert niet, handelt niet als 

redacteur van en verstrekt geen verklaringen over de juistheid van materiaal op of 
verzonden via interactieve functies noch accepteert Thomson Reuters enige 
aansprakelijkheid inzake dit materiaal. Verzonden commentaren en meningen zijn 
die van de afzonderlijke gebruikers. U vertrouwt op eigen risico op dit materiaal en u 
bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die u via de interactieve diensten 
verzendt.  

 
8. U bent eigenaar van alle informatie die u op de interactieve diensten plaatst (met 

inachtneming van voorwaarden inzake vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom 
die van kracht zijn tussen u en uw werkgever). Indien op de door u geplaatste 
informatie intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn (‘IP-inhoud’), dan geeft 
u Thomson Reuters de toestemming deze IP-inhoud te gebruiken in relatie met de 
interactieve diensten.  

 
9. U controleert de verspreiding van informatie die u op de interactieve diensten plaatst. 

Thomson Reuters accepteert geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze 
informatie door andere gebruikers van de interactieve diensten.  

 
10. U zult geen informatie plaatsen of verspreiden die de auteursrechten of intellectuele 

eigendomsrechten van anderen of de wet anders schendt.    
 

11. U verklaart dat Thomson Reuters alle of bepaalde via interactieve functies geplaatste 
informatie kan verwijderen of blokkeren, indien Thomson Reuters van mening is dat u 
deze gedragscode hebt geschonden, of in het geval van andere gerechtvaardigde 
redenen ter bescherming tegen schendingen van de wet. 

 
12. Uw organisatie is verantwoordelijk voor alle verplichtingen inzake naleving 

gerelateerd aan materiaal verzonden via interactieve diensten (behalve indien uw 
organisatie Thomson Reuters heeft ingehuurd voor het beheer van logboeken en 
archivering van dit materiaal). 

 


