
RICHTLIJNEN VOOR INHOUD BBM CHANNELS 

Houd er rekening mee dat de volgende richtlijnen niet als juridisch advies bedoeld zijn en dat de naleving 
van deze richtlijnen niet noodzakelijkerwijze betekent dat er sprake van juridische naleving is. Wij 
behouden ons het recht voor om Inhoud te verwijderen die, naar ons eigen goeddunken, deze richtlijnen 
schendt of anderszins als ongeschikt wordt geacht.  

1. Algemeen. 

a. U bent er geheel verantwoordelijk voor dat uw berichten, advertenties en promoties 
(gezamenlijk “Inhoud”) voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen 
en codes binnen de industrie.  

b. Zonder het voorgaande te beperken, als uw Inhoud alleen bedoeld is voor gebruikers van 
een bepaalde leeftijd of ouder, of die in een bepaald rechtsgebied woonachtig zijn, en de 
leeftijd of het rechtsgebied van een gebruiker kan niet worden bepaald, dan mag uw 
Inhoud niet aan de gebruiker getoond worden. Hoewel wij controles aan kunnen bieden 
om hiermee te assisteren, doen we geen verklaringen met betrekking tot de 
toereikendheid van eventuele controles, en u draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor het vaststellen van beperkingen in overeenstemming met de wettelijke vereisten van 
elk land waar u uw Inhoud toont. 

c. BBM Channels zijn bedoeld om de beheerders van het Channel in staat te stellen om 
Inhoud te plaatsen of weer te geven die relevant is voor een merk, organisatie, evenement 
of persoon vermeld op het Channel. Een Channel mag niet gebruikt worden om reclame 
van derden weer te geven en u mag uw Channel niet verhuren, leasen of anderszins voor 
dergelijke doeleinden beschikbaar stellen. 

d. Inhoud mag niet vals, misleidend, frauduleus of bedrieglijk van aard of inhoud zijn. 

e. Als uw Inhoud een link naar een website bevat, moeten de producten of diensten die in de 
Inhoud gepromoot worden duidelijk op de bestemmingspagina van een dergelijke site 
weergegeven worden en de link mag niet doorgeleid worden naar een phishing-site, 
websites met malware of andere schadelijke codes of naar een website waar de gebruiker 
niet gemakkelijk van weg kan navigeren. 

f. Inhoud mag geen inbreuk maken op de rechten van een derde partij of deze rechten 
schenden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerk, privacy, publiciteit of ander 
intellectueel eigendom of eigendomsrechten. 

g. Inhoud mag geen reclame of links naar inhoud van derden bevatten met als doel het 
genereren van inkomsten uit gelieerde of andere vormen van op prestatie gebaseerde 
marketing. 

h. Inhoud mag geen verwantschap of samenwerking met BlackBerry of met een van onze 
gelieerd bedrijven impliceren, zonder onze of hun uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming. 



2. Beperkte Inhoud. Inhoud mag niet het volgende bevatten of promoten: 

a. Inhoud voor volwassenen, waaronder pornografische tijdschriften, boeken, afbeeldingen, 
filmpjes of ander materiaal met naaktheid, gedeeltelijke naaktheid of seksuele inhoud. 

b. Haat, geweld, pesten of discriminerende inhoud, inclusief: 

i. Het pleiten tegen een individu of beschermde groep op basis van ras of etnische 
herkomst, huidskleur, afkomst, religie, politieke overtuiging, handicap, leeftijd, 
veteranenstatus of seksuele geaardheid/geslachtsidentiteit;  

ii. Geweld tegen mensen of dieren, of zelfbeschadiging of gerelateerde inhoud;  

iii. Organisaties of individuen die haat, criminele of terroristisch gerelateerde 
handelingen of inhoud promoten; of 

iv. Pesterijen en intimidatie, zoals frequente, doelgerichte en ongewenste berichten 
en commentaar gericht op een bepaald individu. 

c. Alcohol, tabak, wapens of gokken, behalve waar toegestaan door de toepasselijke 
wetgeving en alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en codes binnen 
de industrie, richtlijnen, licenties en goedkeuringen, en alleen wanneer deze Inhoud 
beperkt kan worden tot gebruikers binnen de vereiste leeftijdsgroep en jurisdictie. 

d. Illegale of recreatieve drugs of drugsaccessoires. 

e. Illegale producten of diensten, of producten en diensten die inbreuk maken op de rechten 
of de privacy van een derde partij of op andere toepasselijke rechten met betrekking tot 
de gegevensbescherming van een individu. 

f. Software die in zijn geheel of gedeeltelijk spyware of malware bevat, of die resulteert in 
een onverwachte, bedrieglijke of oneerlijke gebruikerservaring. 


