
v1.1 12-05-2011 Voorwaarden en Richtlijnen Promoot je Bedrijf op Reclameblog.com          

       

Voorwaarden en Richtlijnen Promoot je Bedrijf
 
Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden en richtlijnen hebben toepassing op de dienst “Promoot je bedrijf” 
van Reclameblog.com. Voor meer informatie over deze dienst, zie http://reclameblog.com/
promoot-je-bedrijf
 
1.2 Deelnemers aan deze dienst zullen in deze voorwaarden en richtlijnen worden 
aangeduid als de inzender.
 
2. Aansprakelijkheid
2.1 Reclameblog.com is in zijn geheel niet aansprakelijk voor het wel of niet plaatsen van 
promotie artikelen. 
2.2 De inzender is zelf geheel aansprakelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel en 
het daarmee samenhangende imago van zijn of haar onderneming.
2.3 Reclameblog.com is niet aansprakelijk voor de mate van traffic en/of leads die 
verkregen worden na plaatsing van het ingezonden artikel.
 
3. Gratis dienst
3.1 Promoot je Bedrijf is een gratis dienst en bedoeld om ondernemers met weinig tot geen 
marketingbudget een eindje op weg te helpen.
3.1 Reclameblog.com behoudt zich het recht om deze gratis dienst te allen tijde op te 
schorten, dan wel te laten vervallen.
 
4. Publicatie promotieartikelen
4.1 Reclameblog.com streeft ernaar om alle promotieartikelen te plaatsen die voldoen aan 
de richtlijnen, zoals onder het kopje richtlijnen beschreven .
4.2 Reclameblog.com behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden promotieartikelen 
niet te publiceren.
4.3 Over het algemeen worden goedgekeurde artikelen binnen 1 á 2 werkdagen 
geplaatst. Dit kan echter langer of korter duren, afhankelijk van drukte en/of de balans in 
onderwerpen en branches.
4.4 Indien een artikel niet voldoet aan de richtlijnen, zal de inzender hierover bericht 
worden via e-mail. Inzender kan vervolgens het artikel aanpassen en opnieuw indienen.
 
5. Verwijdering of aanpassing artikelen
5.1 Na inzending en publicatie is het niet mogelijk om artikelen aan te passen.
5.2 Wel is het mogelijk om een artikel te vervangen door een nieuw artikel op te sturen. 
Geef dit duidelijk aan wanneer je een vervangend artikel opstuurt.
5.3 Indien er de wens bestaat om een artikel te laten verwijderen, kan de inzender een 
verzoek indienen tot verwijdering van het artikel.
5.4 Reclameblog.com behoudt zich het recht voor artikelen zonder opgaaf van reden te 
verwijderen. We streven er echter naar om artikelen die eenmaal gepubliceerd zijn, ook 
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gepubliceerd te houden.
 
6. Auteursrecht afbeeldingen
6.1. Afbeeldingen moeten vrij te plaatsen zijn en mogen geen auteursrechtelijke 
bescherming hebben.
6.2. Indien auteursrecht van afbeeldingen bij uzelf ligt, gaarne per mail toestemming geven 
voor gebruik van de afbeelding.
 
Richtlijnen
Let op: als er niet aan onderstaande richtlijnen wordt voldaan, zal een ingezonden artikel 
niet worden geplaatst.
 
1. Vorm
1.1. Een artikel moet een minimale omvang hebben van 250 woorden.
1.2. Het artikel dient vergezeld te zijn van minimaal 1 afbeelding, maximaal 2 afbeeldingen.
1.3 Een artikel mag een video bevatten (embed code of url naar video toevoegen)
1.4 Een artikel mag maximaal 1 link naar de eigen website bevatten.
1.5 Een artikel mag een PDF-bestand bevatten (bijvoorbeeld met informatie of brochure).
1.6 Een artikel dient in correct Nederlands geschreven te zijn. 
1.7 Artikelen met spelling- en grammaticafouten zullen niet worden geplaatst.
1.8 Een artikel moet unieke content bevatten (de tekst mag niet elders op een website 
reeds aanwezig zijn).
 
2. Inhoud
2.1 Artikelen mogen een promotiekarakter hebben, maar moeten wel van informatieve 
waarde zijn voor de lezer.
2.2 Artikelen mogen gaan over bedrijven, diensten, (nieuwe) producten, ondernemers, 
visie, bedrijfsvoering, etc. 
 
3. Aanlevering
3.1 Artikelen dienen aangeleverd te worden door een e-mail te sturen naar 
reclameblog@gmail.com. De e-mail dient de volgende elementen te bevatten:

● Tekst over bedrijf en/of diensten in een tekstverwerker of teksteditor. Een tekst kan 
bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit de volgende elementen: Wie zijn we (1), Wat doen 
we (2), Wat bieden we (3), Wat zijn onze unique selling points (4).

● Minimaal 1 afbeelding, maximaal 2 afbeeldingen ( zie ook 6. Auteursrecht) als apart 
attachment

● Eventuele embed code of url naar een filmpje toevoegen  aan het tekstdocument
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