Welkom bij de 205 GTI Club
Huishoudelijke regels:
Het forum en de website worden bijgehouden door de moderators. Bij deze club zijn de moderators en
administrators tevens bestuursleden. Een overzicht van alle bestuursleden en dus tevens de moderators
vind je op het forum.
Op dit forum onderscheiden we twee soorten gebruikers. Clubleden en forumleden.
Wat is het verschil?
- Clubleden zijn officiële leden van deze club, zij betalen jaarlijks contributie en kunnen gebruik maken
van alle mogelijkheden van de 205 GTi Club. Zie <link> om je aan te melden. Specifiek m.b.t. dit forum
hebben clubleden tevens toegang tot een aantal subforums die alleen voor clubleden toegankelijk zijn en
dus niet toegankelijk zijn voor forumleden.
- Forumleden zijn gebruikers van het openbare deel van dit forum, zij zijn geen officiële clubleden! Alle
voordelen van een clublid zijn voor hun niet van toepassing. Op elk moment kun je jezelf inschrijven via
http://www.205gti.nl/inschrijfformulier/inschrijving.htm en op die manier je forum lidmaatschap
upgraden naar clublid.
Om de gang van zaken op dit forum in goede banen te leiden heeft het bestuur van de 205 GTi Club een
aantal regels opgesteld. Iedereen op dit forum wordt geacht zich aan deze regels te houden. Het bestuur
kan op elk moment, wanneer zij dit nodig acht, de forumregels aanpassen.
Forumnaam:
Je forumnaam dient te bestaan uit je (echte!) VOORNAAM_ACHTERNAAM. Eenvoudig gezegd, meld je
aan zoals je naam ook in je dagelijkse leven is, met je echte naam dus. Een alias zoals 205 Power is niet
toegestaan. Wel toegestaan is bijvoorbeeld Jan_Jansen als dit je echte naam is.
Bij niet voldoen aan deze voorwaarde zal je account geblokkeerd en verwijderd worden.
Profiel:
Verder is het adviseerbaar om je profiel zo volledig mogelijk in te vullen. Vermeld in ieder geval je
(echte!) woonplaats en wat je voor Peugeot's hebt. De ervaring leert dat dit helpt bij gevraagde hulp en
ook bij verkoop/aankoop. Je kunt ook een avatar toevoegen aan jouw profiel.
Over het gebruik van Avatars:
• Bewegende avatars toegestaan, maar als ze als storend worden ervaren kan je worden gevraagd deze
aan te passen.
• Geen pornografische of racistische plaatjes.
• Geen plaatjes in onderschrift, wel mag er een URL vermeldt worden, rekening houdend met de overige
regels.
Plaatsen van berichten:
• Heb respect voor de andere forumleden, let op hoe je een vraag stelt of een reactie plaatst.
• Het is niet toegestaan om mensen uit te schelden of te kleineren.
• Als je je beledigd voelt door een ander ga dan *niet* schelden, maar stuur een berichtje naar een
moderator, webmaster of een ander bestuurslid. Als je wel gaat schelden is dat reden voor verwijdering
van dit forum, ongeacht of de ander begonnen is of niet.
• Geen pornografische, racistische of beledigende teksten/links/plaatjes.
• Plaats plaatjes die niet te groot zijn qua bestandsgrootte (plaats anders een link naar dat plaatje). Dit
om gebruikers met een “trage” verbinding ook een lol te doen.
• Afspreken voor meetings van andere clubs is toegestaan, hiervoor dient overlegt te worden met het
bestuur.
• Hou je zo veel mogelijk aan de opbouw van het forum, dus geen auto’s te koop in "Café des Sports"
enzovoorts, dergelijke berichten zullen verplaatst of verwijderd worden.
• Plaats je bericht maar één keer! Dus niet in 2 subforums tegelijk, als dit het geval is kan het bericht
verwijderd worden.
• Te koop aangeboden zaken die niks met de GTi-club of Peugeot van doen hebben of auto's die te koop

worden aangeboden welke geen Peugeot zijn zullen verwijderd worden. Hiervoor hebben we de
Snuffelhoek.
• Advertenties van bedrijven zullen individueel beoordeeld worden door het bestuur en eventueel
verplaatst of verwijderd worden.
• Bij "Commerciële aanbiedingen en Groupbuys" kunnen club en 205 GTI gerelateerde acties vermeld
worden.
• Topics die regelmatig ge-edit worden om zodoende bovenaan te blijven staan zullen ook verwijderd
worden.
Topics openen en beantwoorden:
• Kijk even voor je een topic opent of deze al bestaat voordat je gaat plaatsen. Gebruik anders de zoek
functie om te kijken of er al een topic over dit onderwerp is.
• Blijf bij het beantwoorden van een onderwerp zoveel mogelijk 'On Topic' bij het oorspronkelijke
onderwerp. Open desnoods zelf een nieuwe topic. Als dit niet wordt gedaan zullen de off-topic posts
worden verwijderd.
• Voor alles wat niet direct te maken heeft met de forumonderwerpen kun je terecht in het subforum "
Café des Sports " dat te vinden is onder "Algemeen".
Verkoopregels:
Om het forum overzichtelijk te houden gelden er aanvullende verkoop-, ruil en gevraagd regels. Deze
vind je op het forum.
Mocht zich een situatie voordoen waarin de regels niet voorzien, dan beslist de bestuurder/moderator
met inachtneming van alle omstandigheden.
Toertochten en overige clubevenementen:
• De agenda voor het betreffende jaar wordt opgesteld door de evenementen commissie.
• Wil jij zelf een toertocht uitzetten kun jij jouw voorstel bij de evenement commissie indienen.
• Vergoeding voor het uitzetten van een toertocht: € 50,Indien bij start geen horeca dan kun je voor € 25,- drinken etc. verzorgen dat door de 205 GTI Club
vergoed wordt, zorg wel dat je hier bonnen van hebt. Geen bonnen is geen vergoeding!
• Vergoeding voor het organiseren van een Clubweekend: € 100,• Regels voor het uitzetten van een toertocht: lengte zal tussen de 100 en 125 km uitkomen. Minimaal 1
tussenstop. Bij de start, tussenstop en eindpunt dient parkeergelegenheid en gelegenheid tot consumptie
en toilet aanwezig te zijn. De organisatie van de toertocht dient voldoende geprinte exemplaren van de
routebeschrijving bij de start te hebben om uit te delen.
• Tips: Bij het uitzetten kun je thuis starten met Google maps om je route alvast uit te zetten. In
combinatie met het programma Tyre kun je een route uitzetten die je vervolgens in jouw Tomtom kan
laden. Let goed op met waar je dan jouw markeerpunten zet, want uiteindelijk dien je op je Tomtom bij
het inladen van de route de kortst mogelijke route te kiezen.
Vermijdt dorpskernen, dan heb je minder last van drempels en eventuele last minute omleidingen.
Rijd de route 1 of 2x na ter controle.
• Tijdens toertochten en andere evenementen dien jij je aan de verkeersregels te houden, doe jij dit niet
kun je door het bestuur of organisator gewaarschuwd dan wel verwijderd worden. Indien noodzakelijk
kan jouw lidmaatschap ingetrokken worden, zonder restitutie van contributie.
Aansprakelijkheid:
Elk lid van de vereniging is zelf financieel aansprakelijk voor schades die tijdens evenementen van de
vereniging optreden, door toedoen van het desbetreffende lid. Mocht blijken dat een lid van de
vereniging zich roekeloos gedraagt op de openbare weg, dan zal het lidmaatschap van het
desbetreffende lid per direct worden beëindigd.
Bestuurders van de 205 GTI Club kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, behalve wanneer zij door
hun handelen de 205 GTI Club benadeeld hebben.
Het bestuur van de 205 GTI Club is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gedragingen van
individuele leden.

Forum- en clubleden kunnen onderdelen en auto's te koop aanbieden via het forum, hiervoor draagt de
205 GTI Club geen verantwoordelijkheid. Enige schade die hieruit volgt is voor eigen rekening. Wanneer
het bestuur meerdere klachten ontvangt over dubieus handelen van een forum- of clublid zal hij daar op
worden aangesproken. Indien dit vaker voorkomt kan het forum- of clublid geblokkeerd worden voor het
forum. Restitutie van contributie vindt niet plaats.
Vragen en/of Opmerkingen:
• Voor vragen of opmerkingen over dit forum kun je altijd terecht bij de webmaster, of 1 van de andere
bestuursleden. Een overzicht van de moderators (zijn tevens de bestuursleden) vind je hier: <link>
• Raadpleeg voor de zekerheid eerst de Help die je bovenin het forum kunt vinden voor je de vraag stelt
over bijvoorbeeld het plaatsen van een foto.
• Extra informatie over het gebruik van BBCode is altijd beschikbaar wanneer je op één van de knoppen
"Nieuw topic" of "antwoord" gedrukt hebt. Deze informatie staat dan links onder in beeld in de vorm van
een link.
Respecteer de bestuurders/moderators:
Zij zetten zich vrijwillig in om dit forum leuk te houden en grijpen alleen in als dat nodig is, niet om je te
pesten. Val hen dus niet persoonlijk aan, ga ook niet reageren wanneer een topic is aangepast, maar
stuur de moderator die het heeft aangepast een PM als je een vraag hebt waarom dit is gedaan. Een
overzicht van de moderators (zijn tevens de bestuursleden) vind je hier: <link>
Tot slot:
Wensen wij jullie nogmaals een prettig verblijf toe op dit forum en hopen we dat een ieder er veel plezier
aan beleeft.
Het bestuur

