Handleiding Habbo

Iemand blokkeren en rapporteren
Wanneer iemand je naaktbeelden stuurt of seksueel expliciet chat met je is het goed om
deze persoon te rapporteren bij Habbo.
Dit soort gedrag mag niet optreden en moet worden gemeld met behulp van de tool 'Vraag
om hulp'. Die hier te vinden is: https://help.habbo.nl/hc/nl
Om het gedrag van een Habbo te melden, moet je dit vanaf de juiste plaats doen. Als een
Habbo bijvoorbeeld een ongepaste chat plaatst, rapporteer je deze vanuit het
chatgeschiedenisvenster. Als je een kamer ziet die tegen de Habbo Regels is, moet je dit
melden vanuit het kamerinformatievenster.
Iemand negeren
Als een Habbo iets zegt waardoor je je ongemakkelijk voelt, kun je er voor kiezen om de
Habbo te negeren. Dit is een ideale oplossing voor als er geplaagd of gespamd wordt.
1. Klik op een avatar om te negeren, modereren of aan te geven
2. Klik op de avatar. Een menu zal verschijnen.
3. Kies voor de optie Negeren.
Je zult niet meer zien wat de Habbo zegt. Als je de Habbo niet meer wilt negeren, klik dan
opnieuw op de avatar en kies voor de Luister optie.
MODEREREN
Je kan in je eigen kamers of kamers waarin je kamerrechten hebt bepalen wie deze mag
bezoeken. Ook kun je andere Habbo's een typeverbod, kick of ban geven.
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Iemand rapporteren
1. Klik op de betreffende avatar. Een menu zal verschijnen.
2. Klik op de avatarnaam.
3. Klik op de het vlaggetjes-icoon.
4. Kies de categorie die het beste bij de situatie past.
5. Geef een korte omschrijving wat er is gebeurd.
6. Klik uiteindelijk op Versturen. Vervolgens zal Habbo’s moderatieteam hiermee aan de slag
gaan.
TIJDENS HET CHATTEN
Als je met iemand aan het chatten bent en ze geven je een ongemakkelijk gevoel:
1. Klik op de knop Aangeven in het chatvenster.
2. Vul hierin wat er gebeurd is.
3. Het moderatieteam van HABBO zal een passende maatregel nemen.

IN EEN GROEPSFORUM
Je kan een ongepaste groep forum bericht en categorie aangeven:
1. Klik op de oranje vlag in het forum.
2. Vul in wat er is gebeurd.
3. Het moderatieteam van HABBO zal een passende maatregel nemen.
OP EEN WEBPAGINA IN HABBO
Je kan een een ongepaste foto, kamer of kamer homepage aangeven:
1. Klik op de witte vlag.
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2. Kies de categorie die het beste bij de situatie past.
3. Geef een korte omschrijving wat er mis is met de foto of kamer.
4. Het moderatieteam van HABBO zal een passende maatregel nemen.

Privacy instellingen
Binnen de profielinstellingen zijn ook de privacyinstellingen te vinden. De privacy instellingen
zijn te vinden onder de Privacy tab.
– Zichtbaarheid Profielpagina – Hierbij kan je aanzetten of anderen je profielinformatie zien.
– Online status – Hierbij kan je aanzetten of anderen zien of je online bent.
– Volgfunctie – Hierbij kan je aanzetten of enkel vrienden je kunnen volgen of ook anderen.
– Vriendenverzoeken toestaan -Hierbij kan je aanzetten of je geen ongewenste
vriendschapsverzoeken wilt ontvangen.

Voor ouders
Wanneer u als ouder meer wil weten over Habbo en de veiligheid van uw kind, kunt u hier meer
informatie vinden: https://help.habbo.nl/hc/nl/sections/204673428-Bent-u-een-ouderKijk voor meer informatie ook op:
www.helpwanted.nl
@Helpwanted_nl
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