
Chatregels versie 1.1 
 

Algemeen 
Om het chatplezier te garanderen op T-Nightlife, Swingers-Nightlife en Fetish-Nightlife hebben 
we een aantal gedragsregels opgesteld. Bij het inloggen als Gast (zonder profiel) of als Member 
(met profiel) verklaart elke bezoeker zich akkoord met deze gedragsregels en deze als dusdanig te 
respecteren. 
 

Profiel 
1. Het inloggen is volledig gratis, doch strikt gelimiteerd tot de leeftijd van 18+ 
2. Inloggen kan je via laptop, mobiel, tablet of vaste PC. Inloggen via VPN connectie is niet 
toegestaan en kan onmiddellijke verwijdering tot gevolg hebben door de Admin of Moderators 
zonder enige voorafgaande verwittiging. 
3. Je gekozen ‘nickname’ als Gast of als Member is vrij te kiezen maar mag niet 
aanstootgevend, discriminerend, politiek getint, familiaal gerelateerd (zoon, dochter,…), een   
tijdelijke gevoelsstatus aanduiden (nu geil, neukbaar,…) of enige verwijzing naar   
nationaliteit/afkomst. Tevens geen drugs gerelateerde verwijzingen of aanbiedingen. 
Het is NOOIT toegelaten om een valse identiteit aan te nemen ! 
4. Je kan als Gast chatten of webcammen ,echter met minder mogelijkheden dan de Members. 
5. Om het chatten of webcammen leuker te maken onder de andere chatters raden we aan om een       
profiel aan te maken en alle gegevens in te vullen naar goeder trouw alsook je kort voor te stellen. 
Je kan een profielfoto opladen. Enkel een foto van jezelf is toegelaten, dus niet van derden, 
internetfoto’s, cartoons,… 
Uw profiel foto dient eerzaam te zijn. 
In het foto album kan je meerdere eigen foto’s opladen, ook erotisch. 
6. Commerciële initiatieven en/of profielen zijn nooit toegestaan op  T-Nightlife, Swingers-   
Nightlife en Fetish-Nightlife zonder voorafgaande goedkeuring van de Admin. 
7. U kunt iemand voordragen voor een echtheid verificatie, dit komt dan ter bevestiging bij de 
moderators terecht. Een andere identiteit opgeven of privacy schenden van derden is verboden. Een 
validatie zal geplaatst worden in de betrouwbare profielen. 
 

Chatten 
1. Op de chat is offensief, beledigend en discriminerend gedrag niet toegestaan. Ten alle tijde 
kunnen de Moderators optreden via een verwittiging of het verwijderen van een chatter bij ongepast 
gedrag. Bij herhaling kan een Gast of Member (incl. profiel) definitief geband worden van de 
diverse thema websites van T-Nightlife, Swingers-Nightlife en Fetish-Nightlife 
2. Wangedrag van een chatter kan je zelf ook melden via het meldpunt in  haar/zijn/hun profiel. 
Wees correct, niet beledigend en geef een bewijs mee ter staving van uw klacht. 
3. Bij het gebruik van de webcam is het niet toegestaan om seksuele handelingen te tonen in de 
‘Café chatroom’ dus algemene chatroom. Wens je dat te doen dan kan je zelf een aparte ‘chatruimte’ 
aanmaken met naam en beschermd wachtwoord voor je favoriete chatvrienden daar uit te nodigen. 
Je kan bij het inloggen ook meteen kiezen voor ‘Erotische chat’ van elk van de thema chats T-
Nightlife, Swingers-Nightlife en Fetish-Nightlife.. 
4. De webcam is enkel voor live beelden van jezelf, nooit voor opgenomen filmpjes of advertenties. 
5. Het is niet toegestaan om enige vorm van handel, prostitutie, betalende afspraken te bespreken 
en/of te suggereren in de chatroom. Ook onderwerpen rond minderjarigen, dieren en misbruik zijn 
verboden. 
6. Het plaatsen van URL links in de chat is niet toegestaan. 
7. Bij het verlaten van de chatbox vragen we om ook uit te loggen teneinde de andere chatters niet 
te verwarren of je al dan niet aanwezig blijft. 
 



 
 
 

Beautiek 
1. Beautiek is een gratis ruil- en verkoop platform voor kleine thema gerelateerde items 
 (kleding, speeltjes, …) ter beschikking van de Members van T-Nightlife, Swingers-Nightlife en 
Fetish-Nightlife  onderling. 
2. De Admin draagt geen enkele verantwoordelijkheid in de bemiddeling, de verkoop en de 
afhandeling tussen de Members. 
3. Bij inbreuk op de goede orde (bv. aanbieden van verboden producten,…) zal de advertentie 
zonder meer verwijderd worden door de Admin. 
 

Evenementen 
1. Het zal kortelings mogelijk zijn om uw evenementen of party/uitgaan aangelegenheden die thema 
gerelateerd zijn aan te kondigen op de homepage van  T-Nightlife, Swingers-Nightlife en Fetish-
Nightlife 
De Admin heeft het recht om deze aankondigen te aanvaarden of te verwijderen zonder 
voorafgaande verwittiging. 
 
 
T-Nightlife, Swingers-Nightlife en Fetish-Nightlife wenst jullie allen veel dating, chat en 
camplezier ! 


