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Vereisten voor crosslinking

Requirements for crosslinking

Ik link uitsluitend naar organisaties, waarmee ik al
samenwerk en naar individuen, die ik persoonlijk ken.
Vanwege efficiëntie en veiligheid, worden verzoeken
tot crosslinking, als regel niet eens beantwoord.
Het onderhouden van links is meestal tijdrovend.
Ondertussen kan een link buiten gebruik zijn.
Of kan de betreffende site, informatie verstrekken,
waar ik onvoldoende achter sta.
Bij uitzondering kwam het zelfs voor, dat een website
schadelijke software was gaan verspreiden.

I only link to organizations, I already cooperate with
and to individuals, that I know personally.
For efficiency and security, requests for crosslinking
are, as a rule, even not replied to.
Maintainance of links, usually is time consuming.
In the mean time, a link might not function.
Or that site might start to publish information,
that is contrary to my intentions.
Exceptionally, a site had even begun to spread
harmful software.

Voordelen van crosslinking

Advantages of crosslinking

Die zijn in mijn geval meestal niet van toepassing.
Mijn site Transformatiebegeleiding NL is inactief.
Een andere website van mij is zelfs niet openbaar.
Mijn actieve site Buitenaards Net is niet commercieel.
Ik hoef van niemand iets, ook geen zieltjes winnerij.
Voor relevante zoektermen, staat Buitenaards Net
qua ranking al aan de top, tussen miljoenen sites.

Usually, these are not applicable to my situation.
My site Transformatiebegeleiding NL is inactive.
An other site of mine is even not public.
My active site Buitenaards Net is not commercial.
I am fulfilled and not in any need from anybody.
As far as relevant key phrases are concerned,
Buitenaards Net is ranking top among millions.

Voorwaarden voor publicatie

Conditions for publishing

Mijn co-creaties mogen vrijelijk worden verspreid.
Wijzigen is toegestaan, mits op eigen verantwoording.
Commercieel gebruik is NIET geoorloofd.
Ik respecteer de auteursrechten van derden.

My cocreations are suitable for free distribution.
Adaptation is allowed, but at your own risk.
Commercial use however, is forbidden.
I respect the copyrights of others.

