Algemene MiningDragon serverregels
Versie 1.0-11-10-2019

De algemene MiningDragon server regels zijn er om voor te zorgen dat alle spelers een leuke en
veilige speelbeleving kunnen ervaren, in en om de server. Hoewel de meeste regels vrij normaal
zijn, kunnen hier en daar toch verschillen zijn per gamemode. Het is dus aan te raden de regels
een goed door te lezen.

Algemene regels:
De onderstaande regels gelden op het gehele MiningDragon Netwerk en haar
communicatieplatformen. Daarnaast zal per gamemode behandeld worden of er naast de
algemene regels ook nog aanvullende regels zijn. Het is niet mogelijk om rechten te verlenen aan
dit bestand.
Chatovertredingen:
Het is de bedoeling dat de chat, zowel in game als op de communicatieplatformen overzichtelijk
blijft, en dat mensen zich netjes en respectvol naar elkaar opstellen. Daarom is het niet
toegestaan om:
-

Ongepast gedrag te vertonen in de chat. Voorbeelden hiervan zijn: schelden,
aanstootgevende tekens, en seksueel getinte gesprekken.
Het herhaaldelijk sturen van berichten (spammen) is niet toegestaan, dit geld ook voor
de commando’s die je op de server kan uitvoeren.
Reclame maken, op welke manier dan ook, met uitzondering van MiningDragon en haar
gelieerde kanalen zoals: website, twitter, discord etc.

Gedragscode:
Natuurlijk moet je niet alleen in de chat andere spelers met respect behandelen, maar ook op de
communicatieplatformen, maar ook in jouw speelgedrag. Daarom is het niet toegestaan om:

-

Spelers op wat voor manier dan ook niet respectvol te behandelen op basis van, geloof,
geslacht, seksuele geaardheid, etnische afkomst, mentale en of fysieke afwijkingen,
politieke overtuiging en werkzaamheid.
Spelers te pesten, bedreigen, en of te intimideren
Gebruik te maken van een aanstootgevende en of op een andere manier ongepaste skin
en of minecraft naam.
Bouwwerken te maken die aanstootgevend of ongepaste kunnen worden ervaren.
Voorbeelden hiervan zijn: stripclubs, geslachtsdelen, hakenkruizen etc.

Veiligheid en integriteit
Daarnaast is het belangrijk dat alle spelers een fijne, veilige, eerlijke, en leerzame spelervaring
hebben, daarom is het niet toegestaan om:

-

Gebruik te maken van hacks en niet toegestane modificaties van een 3e partij. Dit is
inclusief maar niet gelimiteerd tot: hacked clients, autoclickers, macro’s of andere
programma’s die een oneerlijk voordeel geven. Ook is het niet toegestaan je toetsenbord
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-

-

en of muis dusdanig in te stellen om op die manier aan extra stats, dragoncoins, of
andere voordelen te komen.
In-game items, en of ranks aan te schaffen op een andere wijze dan via
shop.miningdragon.nl, onze enige officiële online shop. Iedere andere vorm van
aankopen met echt geld is niet toegestaan en kan leiden tot een ban. Items die via
illegale weg zijn aangeschaft of verkregen, zullen nooit ondersteuning of support vanuit
de server krijgen. Dit wordt ook wel real world trading genoemd.
Misbruik te maken van fouten en of bugs in onze systemen. Fouten en of bugs dienen
altijd direct gemeld te worden aan een staflid.
Misbruik te maken van alternatieve accounts. Dit verschild per gamemode, wat wel en
niet mag. Vraag een staflid als je twijfelt of iets wel of niet mag.
Privé en of account informatie te delen of te verspreiden. Geef nooit jouw privé
informatie zomaar weg! Ook niet aan stafleden. Een MiningDragon staflid zal nooit om
jouw account wachtwoord vragen, ook niet via de email
Het is verboden privé gegevens van anderen op welke manier dan ook te verspreiden.
Overtreding hiervan zal leiden tot een ban, en eventuele juridische stappen. Hieronder
valt onder andere, echte namen, adres gegevens, telefoonnummers, email adressen, ip
adressen etc.

Plichten:
Stafleden zijn er om spelers te beschermen, en waar nodig sancties op te leggen. Echter hebben de
spelers ook een aantal plichten als je op onze server wilt spelen. Wij verwachten daarom dat:

-

Je niet liegt tegen stafleden in functie. Een staflid is altijd duidelijke herkenbaar in game
of op andere communicatieplatformen.
Je geen misbruik maakt van een staflid, die zich niet aan de regels houdt. Bij twijfel kun je
altijd contact opnemen met een admin.
Alle spelers verdachte en of verboden activiteiten melden bij een staflid. Niet melden
betekend dat je medeplichtig bent aan de overtreding.

Let op:

MiningDragon Lead mag te allen tijde, ook afwijkend van de algemene regelgeving, spelers
(permanent) van de server verwijderen, indien de speler volgens Lead een negatieve invloed heeft op
het speelplezier van anderen. Onder lead vallen owners en admins!
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Toegestane mods:

De volgende mods zijn toegestaan op elk onderdeel van MiningDragon Server:

-

ArmorStatusHUD
DirectionHUD
StatusEffectHUD
Custom Crosshair
OldAnimations
Better Sprinting Mod
Resizeble Sidebar Mod
Schematica Zonder autobuilder
Keystrokes Mod
CPS Mod
Optifine
Shaders
Minimap Zonder radar
Badlion Client
Wynncraft Expansion Mod
Labymod met de volgende addons:
o Rainbow GUI
o Batty Coordinates
o Motionblur
o Togglesneak
o Settings Profile Mod
o Keystrokes v3
o Optifine
o MoreParticles
o ItemPsysics
o GommeHDnet
o DirectionHUD
o BatterHat
o WorldEditCUI
o Damage indicator is NIET toegestaan en wordt gezien als hacked client en zal
leiden tot een permanente ban.

Staat een mod of addon niet in deze bovenstaande lijst, dan is deze ook NIET toegestaan en kun je
permanent van de server verwijderd worden, ongeacht of deze mod wel of niet schadelijk is, en of
deze mod wel of geen extra oneerlijk voordeel opleverd. Daarnaast is het downloaden en gebruiken
van mods jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van
de mods. Ook het “ per ongeluk” gebruiken van verboden functies is en blijft jouw eigen
verantwoordelijkheid.
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Creative Plots:
-

Grote redstone “lag-machines” bouwen is niet toegestaan. Dit zorgt er voor dat onze
servers langzamer gaan, en dat de speelervaring van jouw medespelers minder wordt.
Het veroorzaken van “lag” met world edit is niet toegestaan. Bij twijfel of iets wel of niet
met world edit gedaan kan worden, vraag een staflid om advies.
Het gebruik maken van “cheated” items (bijvoorbeeld level 127 enchants) is niet
toegestaan. Deze items kun je via verboden mods inspawnen en of kopieren van
anderen. Dat is niet de bedoeling
Het inspawnen, of het in bezit hebben van ongepaste heads, is niet toegestaan.
Voorbeeld hiervan is net als bij de ongepaste skins een Hitler hoofd, geslachtsdelen of
andere aanstootgevende dingen.
Het spammen van het TPA command is niet toegestaan. Dit houd is, dat jij vaak /tpa
{naam} gebruikt waardoor iemands chat helemaal vol staat met jouw TPA aanvragen.

Survival:
-

Grieven is niet toegestaan.
Het killen van spelers buiten de PvP-zone is niet toegestaan.
Het spammen van het TPA command is niet toegestaan. Dit houd is, dat jij vaak /tpa
{naam} gebruikt waardoor iemands chat helemaal vol staat met jouw TPA aanvragen.
Automatische farms zijn toegestaan, mits deze niet groter zijn dan 30 X 30 X 30 blocks.
Spelers oplichten en of scammen is niet toegestaan.
Chunkloaders zijn niet toegestaan. Chunkloaders zijn redstone systemen die er voor
zorgen dat een chunk geladen blijft.
Overclaimen van andermans gebieden is niet toegestaan. Dit houd in dat door iemand
anders geclaimed gebied of chunk, door middel van bordjes en of een huis, overclaimed
met een claim command zonder toestemming van een staflid.

Skyblock:
-

Grieven is niet toegestaan.
Het killen van spelers buiten de PvP-zone is niet toegestaan.
Het spammen van het TPA command is niet toegestaan. Dit houd is, dat jij vaak /tpa
{naam} gebruikt waardoor iemands chat helemaal vol staat met jouw TPA aanvragen.
Automatische farms zijn toegestaan, mits deze niet groter zijn dan 30 X 30 X 30 blocks.
Spelers oplichten en of scammen is niet toegestaan.
Chunkloaders zijn niet toegestaan. Chunkloaders zijn redstone systemen die er voor
zorgen dat een chunk geladen blijft.

Hide and Seek:
-

Geen aanvullende regels!
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Teamspeak:
-

Geen gebruik maken van een voice morph zoals clownfish.
Niet spammen in de chat.
Niet schelden en of roepen in de channels als de aanwezige mensen daar last van
hebben.
Geen seksueel getinte gesprekken voeren, of het aanzetten tot het bekijken van site’s die
niet geschikt zijn voor alle leeftijden. Houd rekening met jongere spelers.
Geen reclame maken door middel van linkjes zoals youtube, twitch, twitter etc.
Het is niet toegestaan om een onbeleefde of aanstootgevende profielfoto te hebben.
Het is niet toegestaan prive channels bezet te houden door middel van een musicbot.
Medespelers irriteren met soundboard plugin, is niet toegestaan.
Vragen om unbans, rankjes etc.
Het is niet toegestaan geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van
de andere spelers in dezelfde teamspeak channel.
Het gebruik van een musicbot is toegestaan. Echter is MiningDragon op geen enkele
wijze verantwoordelijk voor het afspelen van geluidsfragmenten waarop auteursrechten
liggen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de musicbot.
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