Algemene server regels GeoCraft

GeoCraft is onderdeel van het Science Center GeoFort. GeoCraft is in
samenwerking met: Geodan, de VU, het Kadaster, Rijkswaterstaat, het
Jaar van de Ruimte, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Cyclomedia.
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Begrippen

“Minecraft”

Een sandbox game waarbij de speler
kan overleven of creaties maken door
het plaatsen van gekleurde blokken. De
game Minecraft is ontwikkeld door
Mojang en 4J Studios en is
gepubliceerd door onder andere
Mojang, Microsoft Studios en Sony
Computer Entertainment. GeoCraft
heeft een wereld in dit spel
gegenereerd.

“GeoCraft”

Een handelsmerk of geregistreerd
eigendom van stichting GeoFort.

“GeoFort”

Een handelsmerk of geregistreerd
eigendom van stichting GeoFort.

“Speler”

De persoon die gebruik maakt van de
diensten van GeoCraft.

“GeoGast”

Privilege van speler bij binnenkomst op
de GeoCraft server.

“GeoBurger”

Privilege van speler na aanmelden op
de GeoCraft server.

“GeoLocoBurgemeester” Privilege van speler na acceptatie van
bepaalde sollicitatie.
“GeoBurgemeester”

Privilege van speler na acceptatie van
bepaalde sollicitatie of goed gedrag.

“GeoCommissarisVanDeKoning”
Privilege van speler na
acceptatie van bepaalde sollicitatie.
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“CVDK” is de afkorting van
GeoCommissarisVanDeKoning.
“Gedeputeerde”
“Minister of Koningszoon”

Privilege van technisch staf lid
GeoCraft.
Hoogste Privilege staf, organisatie
GeoCraft.

“ban”

Een permanente ontzegging van de
toegang tot de server.

“TempBan”

Een tijdelijke ontzegging van de
toegang tot de server.

“Kick”

Zodra een speler een kick ontvangt
wordt deze kort van de server af
gehaald, maar kan gelijk weer joinen.

“Mute”

De mogelijkheid om te chatten wordt
een speler voor een bepaalde tijd
ontnomen.

“Joinen”

De server binnenkomen.

“Spammen”

De chat vol zetten met berichten.

“Griefen”

Opzettelijk gebouwen van andere
afbreken.
Organisatie van GeoCraft,
GeoCommissaris van de Koning en de
Ministers.

“Staff”

2.
1.1

Regels
Geproduceerde/gepubliceerde content door (of onder de
naam van) GeoCraft is, en blijft, eigendom van GeoCraft (v.b:
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teksten, websites, afbeeldingen enzovoorts). Men mag de
content gebruiken na schriftelijke toestemming van
GeoCraft.
Alle gemaakte creaties in de Minecraftmap van GeoCraft zijn
eigendom van GeoCraft, ongeacht welke persoon de
creaties heeft bedacht of gebouwd. Het is niet toegestaan
(delen) van de map te downloaden en te publiceren.
GeoCraft heeft ten alle tijden het recht spelers te Kicken,
muten of te bannen zonder daarvoor een reden te hebben.
Hiertoe hebben alleen Ministers het recht.
Vergaarde gegevens, zoals mailverkeer en speelgedrag op
de server, worden geanalyseerd en gebruikt om het
gebruiksgemak en speelervaring van Speler te verbeteren en
coaching en trainingen effectiever te maken. Deze gegevens
worden ook gebruikt als bewijs voor het breken van
spelregel(s) door Speler.
Verzamelde gegevens worden niet gebruikt om Speler fysiek
te identificeren, tenzij GeoCraft overtuigd is dat Speler de
Nederlandse wetgeving overtreedt.
Gegevens van een speler mogen aangepast of verwijderd
worden door de staff van GeoCraft, om de (spel)regels te
handhaven. Hiertoe hebben alleen Ministers het recht.
GeoCraft is niet aansprakelijk voor fysieke of softwarematige
schade aan de (rand)apparatuur van Speler.
Deze Algemene server regels kunnen te allen tijden worden
aangepast zonder de speler hiervoor in te lichten.
Elke speler gaat bij binnenkomst op de GeoCraft server
automatisch akkoord met deze Algemene server regels.
De speler moet in het bezit zijn van een legale Minecraft
licentie.
De speler mag geen reclame maken via de kanalen van
GeoCraft .
De speler mag niet vloeken / schelden / uitdagen / pesten /
18+ content aanbieden / warez / torrents / onbeleefd gedrag
tegenover staf of andere spelers of illegale sites delen.
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Griefen (Het afbreken van landschap en gebouwen van
andere) is voor elke privilege niet toegestaan.
Misbruik maken van je rechten als Geo(Loco)Burgemeester,
GeoCommissaris van de Koning, Gedeputeerde of Minister
is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan via de kanalan van GeoCraft privé
gegevens te verspreiden.
Misbruik maken van bugs (Fouten in het systeem) zijn niet
toegestaan.
Chatten in capslock is niet toegestaan.
Spammen is niet toegestaan.
Chatten over racisme of terrorisme is niet toegestaan.
De server met opzet overbelasten is niet toegestaan.
Bouwwerken die in Nederland in het echt niet bestaan in
GeoCraft bouwen is niet toegestaan.
Banreden en Banperiode is na te vragen door een ticket aan
te maken op www.geocraft.nl/suppport, of door de server
proberen te joinen.
Bezwaar tegen een ban of mute kan worden ingediend door
een ticket aan te maken op www.geocraft.nl/suppport.
Wees altijd respectvol en vriendelijk naar je medespelers op
GeoCraft.
GeoCraft hoeft niet door te geven wie welke speler heeft
geband of de reden daarvan.
Staff-leden dienen altijd een reden te geven bij een ban en
moeten zich aan het banbeleid houden dat te vinden is op
www.geocraft.nl/downloads.
Het gebruiken van Minecraft-Namen die vergelijkbaar zijn
met die van Staff-leden is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan regio’s te verwijderen zonder hier
toestemming de eigenaar te hebben gehad, behalve als
deze eigenaar voor langer dan 15 dagen van de server af is
geband en er geen andere spelers actief zijn op de regio.
Het gebruiken van Hacks die het spel aanpassen, versnellen,
bevorderen is niet toegestaan.
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Het is niet toegestaan de server te betreden met een naam
die seksuele, bedreigende, beledigende, etc. content bevat.
Het is niet toegestaan spelers te chanteren doormiddel Geo,
je mag bijvoorbeeld niet iemand zijn claim afpakken en Geo
vragen om de claim weer terug te geven. Zodra je chanteert
wordt de helft van je Geo afgepakt en krijg je een ban van 5
dagen.

GeoCraft streeft naar een spelomgeving waarin iedere speler
gerespecteerd wordt en in zijn of haar waarden wordt gelaten.
Het is dan ook niet toegestaan deze Algmene server regels te
overtreden, bij elke overtreding wordt een passende straf uit het
banbeleid toegekend. Het banbeleid is te vinden op
www.geocraft.nl/downloads. GeoCraft werkt met vrijwilligers die
de straffen toekennen, het kan dus zijn dat een straf ten onrechte
toegekend wordt en niet geldig is. Door een ticket aan te maken
op www.geocraft.nl/support met de straf en reden daarvan wordt
er opnieuw naar het incident gekeken en beoordeeld of de straf
wel of niet geldig is. GeoCraft is niet verantwoordelijk voor fouten
gemaakt door vrijwilligers.
Klachten, verbeteringen of complimenten kunnen aan ons worden
gestuurd door een ticket te maken op de helpdesk:
www.geocraft.nl/support.
We wensen iedereen een prettige en gezellige spelomgeving!
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