Rules and guidelines for commenting on games
Toernooibase users, with an account, have the possibility to write comments on the games
being displayed. These comments and contributions must have a relation to the game in
question.
We place a great deal of importance on comments being objective, respectful to players and
valuing the opinions of others. Well-informed comments are welcome (please don’t write in
single sentences). We would ask you to check your spelling, sentence structure and
punctuation too, as this improves the readability for other users/readers. The moderation team
reserves the right to shorten, modify or delete reader comments and even block a user as it
sees fit.
Discriminatory comments aimed at any individuals or groups on the basis of e.g. gender, age,
language, origin, religious belief or ideology will always be deleted. Comments may not
include contact addresses, telephone numbers, links to other websites to be used to promote
any third-party or business interests.

Regels en richtlijnen voor het geven van opmerkingen bij partijen
Gebruikers van Toernooibase met een account hebben de mogelijkheid om commentaar te
geven op de getoonde partijen. Alle commentaren moeten gerelateerd zijn aan de
desbetreffende partij.
We hechten er heel veel waarde aan dat commentaar objectief is, dat er met respect over
spelers wordt gesproken en eveneens met respect over het commentaar van anderen. Goed
onderbouwde (analyse-) opmerkingen zijn welkom (maar alstublieft schrijf niet in één regel
commentaar). We verzoeken u spelling, zinstructuur en interpunctie te checken, voor de
leesbaarheid van de commentaren. Een team van moderators heeft het recht om commentaren
in te korten, aan te passen of te verwijderen en zelfs het blocken van een account als zij dat
nodig acht.
Discriminerende commentaren gericht aan personen of groepen op basis van bijvoorbeeld
geslacht, leeftijd, taal, afkomst, religieuze overtuiging of ideologie zullen altijd verwijderd
worden. Commentaren mogen geen contactadressen, telefoonnummers of links naar andere
websites bevatten, die promotie voor commerciële doeleinden beogen.

