
Vergelijking Buurtwacht Soest WhatsApp groepen met de Buurtwacht Soest App
WhatsApp Buurtwacht App Opmerking

Kan ik alarmberichten versturen en ontvangen? Ja Ja
Kan ik kiezen voor welke wijk/buurt ik berichten
ontvang? Nee Ja Bij WhatsApp kun je je natuurlijk voor meer groepen aanmelden.

Krijg ik reacties van deelnemers na meldingen? Ja Ja

Kan ik kiezen om wel alarmmeldingen te
ontvangen, maar geen reacties van deelnemers? Nee Ja

De beheerder van de WhatsAppgroep groep zorgt er voor dat de
groep geen discussiegroep wordt. In de App kun je notificaties hierop
aan en uit zetten.

Moet ik software op mijn smartphone installeren? Ja Ja WhatsApp, of de Buurtwacht Soest App

Moet ik gegevens  opgeven om me te kunnen
aanmelden? Ja Ja

Je naam en dat je 16 jaar of ouder bent. Voor WhatsApp is je
telefoonnummer verplicht en in de App moet je een account (e-mail)
aanmaken. Je huisadres en e-mail is voor sommige groepen en voor
de App verplicht.

Worden er ook gegevens optioneel gevraagd bij
aanmelden? Ja Ja Je e-mailadres is vaak optioneel. In de App is je telefoonnummer

optioneel voor alarmmeldingen.

Wat kunnen andere deelnemers van mij zien?

Naam
Profielfoto
Status
Telefoon

Niets, tenzij…

In WhatsApp kun je sommige informatie afschermen, maar niet alles.

Als je in de App reacties plaatst wordt gewerkt met een ‘publieke’
naam die je zelf kunt kiezen.

Kunnen beheerders mij bereiken? Ja Ja Via je telefoonnummer (bij de App optioneel) of huisadres (bij
WhatsApp vaak optioneel) of e-mail (optioneel)

Kunnen deelnemers mij via zichtbare gegevens
bereiken? Ja Nee Je telefoonnummer is in WhatsApp niet af te schermen.

Krijg ik informatief nieuws via e-mail toegestuurd? Optioneel Optioneel

Bij WhatsApp ligt dit aan de beheerder van de groep. In de meeste
groepen gebeurd dit niet.
In de App kun je zelf kiezen door eenvoudig je e-mailadres leeg te
maken in de profielgegevens van je App.

Is het echt gratis? Ja Ja De gemeente Soest helpt ons met de financiering van de App
Krijg ik reclame toegestuurd via de App of e-mail? Nee Nee
Gratis zonder reclame kan toch niet? Jawel Jawel Op dit moment is er geen reclame. Als het aan ons ligt blijft dat zo.


