Live to Dive Buddy's WhatsApp Groep
Informatie & Spelregels

Live to Dive Buddy WhatsApp groep
Live to Dive heeft een WhatsApp groep opgericht omdat we regelmatig de opmerking krijgen “ik wil graag gaan
duiken, maar heb geen buddy”. Het doel van deze groep is dan ook om buddy's bij elkaar te brengen, voor als je zin
hebt om een -spontane- duik te maken, maar je nog een buddy zoekt die met je mee kan gaan.

Toegang tot de groep
Wil je toegang tot de whatsappgroep dan kan je dit op de volgende manieren doen:
Stuur een mail naar:

whatsapp@livetodive.nl

Onderwerp:

WhatsApp Groep

Vermeld in het bericht:

Voornaam, Achternaam en Telefoonnummer

Stuur een WhatsApp bericht naar:

06-22637306 (John) Beheerder

Onderwerp:

WhatsApp Groep

Vermeld in het bericht:

Voornaam, Achternaam

of

Verlaten van de groep
Wanneer je de groep wilt verlaten kun je dat eenvoudig doen.
iPhone
• Open WhatsApp en ga naar de groep
• Klik bovenaan op de groepsnaam
• Scrol helemaal naar beneden en klik op “Verlaat groep”
Android
• In de Chats-tab houd je de groep ingedrukt die je wilt verwijderen.
• Tik op de Menu-knop > Groep verlaten > Verlaten.

Spelregels
Om te voorkomen dat de groep overloopt van de berichtjes hebben we een enkele spelregels opgesteld:

• Beperk je tot het onderwerp van de groep.
Graag willen we dat er serieus wordt omgegaan in deze groep, beperk je daarom alleen tot een oproep zoals
b.v. “Wie wil er duiken op -datum- “.
Krijg je daarop reactie(’s) ga dan verder in een privé app, of bel, met die persoon zodat niet iedereen de hele
conversatie hoeft te volgen.

• Houd het netjes
Hou de berichten netjes. Ga geen plaatjes, filmpjes, smileys sturen, houd het beleeft en controleer even je
spelling voordat je het bericht verstuurd.
Vloeken, schelden en schuttingtaal wordt niet getolereerd, doe je dit wel dan zullen we je onherroepelijk
verwijderen uit de groep!

