INFORMATIEDELING VOOR BUURTBEWONERS
VIA WHATSAPP
Om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn start Zonnige Kempen met een WhatsApp
groep om je op de hoogte te houden van onderhoud en herstellingen die wij uitvoeren aan
jouw collectieve installaties.
Plannen wij een onderhoud van jouw collectieve installatie?
Dan laten we je dit even weten met een kort bericht in deze WhatsApp groep.
Gaat de collectieve installatie waar jij gebruik van maakt defect?
Dan brengen wij jou met een bericht in WhatsApp op de hoogte en informeren we je
over het herstelproces.

Wat is WhatsApp?
WhatsApp is een programma voor de smartphone waarmee gratis berichten
kunnen verstuurd worden naar meerdere personen tegelijkertijd.
Deze tool is dus kosteloos voor jullie en wij kunnen jullie op een snelle en
efficiënte manier op de hoogte houden.
Wij rekenen uiteraard ook op jullie om de buren die geen smartphone hebben
ook op de hoogte te houden. Samen staan we sterk!

Ben jij geïnteresseerd om op deze manier snel informatie te ontvangen van Zonnige Kempen?
Vul dan de intentieverklaring die je in bijlage vindt in en bezorg deze terug aan ons.
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VOORWAARDEN EN GEDRAGSREGELS WHATSAPP-INFORMATIEDELING
1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar of laten, indien minderjarig,
hun ouders deze verklaring ondertekenen.
2. De deelnemer is in het bezit van een smartphone.
3. De deelnemer is woonachtig in de wijk, waar de groep voor opgericht wordt.
4. De communicatie is éénrichtingsverkeer van Zonnige Kempen naar de huurders.
5. De huurder geeft geen meldingen door via het gsmnummer en gebruikt de
WhatsApp groep alleen waarvoor hij bedoeld is.
6. De informatie die je verkrijgt via de WhatsApp-groep mag je niet openbaar maken,
ook niet via andere communicatiekanalen zoals sociale media,….
7. Indien deze regels niet gerespecteerd worden, behoud Zonnige Kempen het recht
om een deelnemer te verwijderen uit de groep.
8. Zonnige Kempen heeft het eigendomsrecht van deze groep;
9. Zonnige Kempen is niet verantwoordelijk voor de daden van haar gebruikers;
10. Zonnige Kempen past de principes van gegevensbescherming toe conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere regelgeving en verwacht
dit expliciet ook van alle deelnemers van de WhatsApp-groepen met betrekking tot
het delen van persoonsgegevens.
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INTENTIEVERKLARING DEELNEMER WHATSAPP-INFORMATIEDELING
WhatsApp-groep van wijk of deelgemeente:………………………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier verklaart,


Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………..



Achternaam: …………………………………………………………………………………………………………….



Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………………..



Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..



Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………………….



Gsm-nummer:…………………………………………………………………………………………………………..



E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………..



Dat hij/zij akkoord gaat dat bovenstaande gegevens gebruikt mogen worden om deel
te nemen aan de WhatsApp groep informatiedeling.



Dat hij/zij zich akkoord verklaart met de voorwaarden en gedragsregels voor de leden
van deze WhatsApp groep.



Dat hij/zij verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze
gedragsregels.

Indien u nog vragen heeft, kan u contact opnemen met herstellingen@zonnigekempen.be
Naam en handtekening:

Plaats:……………………………………………………………………Datum……………………………………………………
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