Beleid ten aanzien van recensies v1.2
Als u op zoekt bent naar een escape room, wilt u nuttige en betrouwbare beoordelingen hebben. Uw recensie
heeft een grote toegevoegde waarde voor All Escaperooms Nederland en zijn bezoekers. Het is tevens een goede
manier om feedback te geven aan de eigenaar. Volg echter het onderstaande beleid wanneer u uw recensie typt.

We verwijderen inhoud die een van de onderstaande inhoudsbeleidsregels schendt:
1.

Spam: plaats geen spam. Schrijf een echte recensie van uw ervaring met de escape room. Neem geen
promotionele of commerciële inhoud op, plaats dezelfde inhoud niet meerdere keren en schrijf geen
recensies voor dezelfde escape room via meerdere emailadressen. Plaats geen reviews namens anderen
en geef geen verkeerd beeld van uw identiteit of van uw connectie met de escape room die u beoordeelt.

2.

Belangenverstrengeling: recensies zijn het meest waardevol wanneer ze eerlijk en onbevooroordeeld
zijn. Als u de eigenaar of een werknemer van een bedrijf bent, beoordeelt u uw eigen bedrijf of
werkgever niet. Bied geen geld, producten of services aan en accepteer deze niet om recensies te
schrijven voor een bedrijf waarbij op de inhoud wordt gestuurd. Bijvoorbeeld: “Schrijf een positieve
recensie en ontvang..” Er mag ook niet gevraagd worden om negatieve recensies over een concurrent te
schrijven. Recensies worden alleen geaccepteerd van betalende klanten.
Ter voorkoming van belangenverstrengeling mag een escape room eigenaar of werknemer niet een
recensie plaatsen als de gerecenseerde locatie binnen een straal van 20km zit van zijn/haar eigen escape
room locatie.

3.

Advertenties: gebruik recensies niet om te adverteren, bijvoorbeeld door links naar andere websites of
telefoonnummers toe te voegen. Recensies moeten een echte weerspiegeling zijn van uw ervaring met
een escape room. Plaats recensies niet om de beoordelingen van een escape room te manipuleren.

4.

Onthullingen: laat onthullende elementen uit een recensie. Beschrijf geen puzzels, de kamer of
verrassende elementen. Houd de ervaring voor een ander net zo spannend door niets te onthullen.

5.

Niet-relevante recensie: plaats geen recensie op basis van de ervaring van iemand anders of die niet
gaan over de specifieke escape room waarop de recensie betrekking heeft. Recensies zijn niet bedoeld
als forum voor algemeen politiek of sociaal commentaar of persoonlijke tirades.

6.

Houd het netjes: gebruik geen obscene, lasterlijke of aanstootgevende taal. We verwijderen daarnaast
recensies met persoonlijke aanvallen op anderen.

7.

Aanzetten tot haat: we staan geen reviews toe waarin iemand zich uitspreekt tegen groepen mensen op
basis van hun ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of
genderidentiteit.

