
Comment guidelines (in English) 

The UvA is committed to providing a positive environment in which we treat each other 

with respect. To ensure that our social media accounts are a safe space for everyone, all 

conversations and posts should be constructive, respectful, and contain language that is 

appropriate for all groups and ages. We therefore reserve the right to remove comments 

that are: 

Harmful 

• misleading or falsehoods/inaccurate information  

• threats, bullying or personal attacks of any kind  

• violence or sexually explicit material 

• inappropriate language or swear words 

• violating privacy or confidentiality (for example: someone's home address, 

telephone number, email address, etc.) 

• slander and/or defamation in regard to a student, employee or other individual 
• promoting or advocating illegal activity 

 

Spam 

• advertisements, promotions, or other commercial content unrelated to the UvA 

• violating copyrights or trademarks of the UvA 

• excessively repetitive (more than one) or constituting SPAM 

• off topic  

If you have any doubts about whether your comments meet our guidelines, feel free to 

contact us, e.g. via personal message.  

 

 

 

  



Antwoorden op social media (Nederlands) 

De UvA wil een veilige plek bieden, waar we elkaar met respect behandelen. Om ervoor 

te zorgen dat onze sociale media-accounts een veilige omgeving zijn voor iedereen 

moeten alle gesprekken en berichten constructief en respectvol zijn en taal bevatten die 

geschikt is voor alle groepen en leeftijden. Wij behouden ons daarom het recht voor om 

reacties te verwijderen die: 

Schade aanbrengen 

• misleidend zijn of onwaarheden en/of onjuiste informatie bevatten 

• bedreigingen, pesterijen of persoonlijke aanvallen van welke aard dan ook 

• geweld of seksueel expliciet materiaal 

• grof taalgebruik of scheldwoorden 

• inbreuk maken op de privacy of vertrouwelijkheid (bijvoorbeeld reacties die 

informatie bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) 

• laster en/of smaad jegens een student, werknemer of ander persoon 

• illegale activiteiten bevorderen of aanmoedigen 

Spam bevatten 

• advertenties, promoties of andere commerciële inhoud niet gerelateerd aan de 

UvA 

• buitensporig repetitieve reacties (meer dan één dezelfde reactie) of spam 

• inbreuk maken op de auteursrechten of handelsmerken van de UvA 

• off-topic zijn  

Als je twijfelt of je reacties voldoen aan onze richtlijnen, neem dan gerust contact met ons 

op, bijv. via een persoonlijk bericht. 


