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Jouw mening is belangrijk voor ons! Deel je ervaring over een (of meerdere) auto’s op Vroom.be 
en help zo anderen bij de aankoop van een nieuwe of tweedehands auto. 

Belangrijk! Een goede review…  
… is gefocust op de auto en op jouw persoonlijke rijervaring.  
… is niet louter afbrekend maar beschrijft plus- én verbeterpunten.  
... onderbouwt meningen met feiten.  
... is begrijpelijk geschreven met verzorgd taalgebruik.  
... heeft een lengte van minimaal 100 karakters.  

Vroom.be behoudt zich het recht om jouw review te verwijderen als... 
…er sprake is van obsceniteiten, discriminatie, racisme of ander (kwetsend) taalgebruik dat niet 
geschikt is voor een publiek forum.  
…commerciële elementen de bovenhand nemen: bij vermelding van een ander aanbod, andere 
websites, dealers, etc.  
…er melding wordt gemaakt van contactinformatie: elke vorm van e-mailadres, telefoonnummer 
en/of url is niet toegelaten.  
…het vermoeden bestaat dat je review in opdracht is geschreven, al dan niet in ruil voor een 
vergoeding.  
…je gebruik maakt van een andere taal dan het Nederlands of Frans.  
…er een vermoeden is van plagiaat.  
…je review gebrekkige, foutieve of onvolledige inhoud bevat, zoals reviews van één woord of zin 
bijvoorbeeld.  
…je review aanleiding geeft of aanleiding kan geven tot opmerkingen.  

Door je review te plaatsen op VROOM.be geef je toestemming om je persoonsgegevens te 
gebruiken conform de Mediahuis privacy policy (http://mediahuis.be/privacy-policy). Bovendien 
geef je toestemming om de review te gebruiken in VROOM.be en andere media.  

Door je review te publiceren, verklaar je de originele tekst in te sturen voor publicatie, 
(her)publicatie, (her)uitzending en/of exploitatie. Je draagt zonder enige vergoeding de 
vermogensrechten over aan de uitgever VROOM.be. Je verklaart de privacy te hebben 
gerespecteerd en zorgde er voor dat de eventueel genoemde personen akkoord zijn met de 
(her)publicatie, (her)uitzending en exploitatie. De uitgever VROOM.be beslist in alle vrijheid om de 
tekst van de review te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren. De tekst kan 
zonder vergoeding, voor de volledige periode waarin de tekst auteursrechtelijk beschermd zou 
zijn, door de uitgever VROOM.be wereldwijd gebruikt worden voor onbeperkte (her)publicatie, 
(her)uitzending, en exploitatie ongeacht het medium in alle analoge en digitale communicatie, 
gedrukte media, op internetsites en archiveringssites. Je vrijwaart de uitgever VROOM.be, 
zonder tijdsbeperking, voor alle eventuele aanspraken en vorderingen van derden met 
betrekking tot de door jou of via jou geleverde tekst, zoals (maar niet beperkt tot) onder meer 
vorderingen van beheersvennootschappen, auteursrechthebbenden en andere derden met 
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betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechten, 
originaliteit, deontologie en eventuele inbreuk op de privacy. Je verbindt je door de vrijwaring tot 
volledige terugbetaling aan de uitgever VROOM.be van alle vergoedingen, uitgaven, kosten en 
interesten bij onder meer minnelijke schikkingen en veroordelingen; waardoor de nadelige 
financiële gevolgen uiteindelijk volledig door jou zullen gedragen worden.  

De op VROOM.be beschikbare informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en 
mag niet verder gedistribueerd, uitgezonden of gebruikt worden, zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de uitgever VROOM.be.  

De uitgever VROOM.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reviews.  

Veel succes met je review! 


