ADVERTEERVOORWAARDEN BANNER EN ADVERTORIAL
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingen van banners en advertorials op de website en in de nieuwsbrief van
Fietsenwandelweb.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Op www.fietsenwandelweb.nl is alles te
vinden om een mooie fietstocht of wandeltocht uit te stippelen. Adverteren met een banner of advertorial op de website of in de
nieuwsbrief is mogelijk voor bedrijven en organisaties die van toegevoegde waarde zijn voor recreatieve fietsers en wandelaars.
Fietsenwandelweb.nl behoudt zich het recht voor om een adverteerder uit te sluiten van deelname.

1. Definities

Banner: een advertentie van derden met doorklikmogelijkheid naar de website van die persoon of instantie.
Advertorial: een tekstadvertentie, lijkend op een redactioneel artikel, van derden met doorklikmogelijkheid naar de website van die
persoon of instantie.

2. Plaatsing banner/advertorial op de website
* Het plaatsen van een banner/advertorial kan in principe op elke werkdag ingaan.
* Minimale looptijd van een banner/advertorial is in principe 2 weken. Kortere looptijden zijn mogelijk maar brengen een eenmalige
toeslag van €25,00 exclusief 19% BTW met zich mee.
* Facturering en betaling vinden vooraf plaats.
* Bij langer lopende contracten is betaling per maand mogelijk. Ook hier vindt betaling vooraf plaats.
* Banners dienen beperkt te zijn qua ‘gewicht’ (megabites). Banners die de laadtijd van de website aanzienlijk vertragen kunnen
geweigerd worden. Ook banners die niet geoptimaliseerd zijn voor internet kunnen geweigerd worden.
* Fietsenwandelweb.nl plaatst alleen geanimeerde banners wanneer het gaat om een uiterst minimale, subtiele animatie. Het is aan
Fietsenwandelweb.nl te beoordelen of de animatie voldoet aan deze eisen.
* Indien opdrachtgever het oneens is met dit oordeel blijft deze echter aan de overeenkomst gehouden en blijft opdrachtgever
betalingsplichtig.
* Het staat de opdrachtgever in dat geval vrij om een vervangende banner aan te leveren waarbij de overeengekomen prijs voor de oude
banner door Fietsenwandelweb.nl aangepast wordt naar de prijs van een vervangende banner.

3. Plaatsing banner/advertorial in de nieuwsbrief
* Fietsenwandelweb.nl verstuurt 4x per jaar een Fietsnieuwsbrief en 5 x per jaar een Wandelnieuwsbrief. Banners kunnen rondom de
nieuwsberichten worden geplaatst. Advertorials kunnen tussen de overige nieuwsberichten worden geplaatst.
* Facturering en betaling vinden vooraf plaats.
* Banners dienen beperkt te zijn qua ‘gewicht’ (megabites). Banners die de laadtijd van de website aanzienlijk vertragen kunnen
geweigerd worden. Ook banners die niet geoptimaliseerd zijn voor internet kunnen geweigerd worden.
* Fietsenwandelweb.nl plaatst alleen geen geanimeerde banners in de nieuwsbrief

4. Voortijdige beëindiging of verwijdering

Fietsenwandelweb.nl behoudt zich het recht voor om een arrangement banner/advertorial te verwijderen indien:
* Een adverteerder zich niet houdt aan deze adverteervoorwaarden.
* Fietsenwandelweb.nl klachten over een adverteerder ontvangt.
* Een adverteerder een betalingsachterstand heeft.

Fietsenwandelweb.nl restitueert geen geld wanneer u voor het einde van de afgesproken looptijd de banner/advertorial wenst te
verwijderen.

5. Privacy en ontvangen nieuwsbrief
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Fietsenwandelweb.nl verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in
overeenstemming met deze adverteervoorwaarden. Uw gegevens zullen gebruikt worden voor verbetering en ontwikkeling van de
website en onze interne administratie;
Daarnaast zal Fietsenwandelweb.nl uw gegevens gebruiken om u door middel van onze zakelijke nieuwsbrief op de hoogte te houden van
o.a. voor u relevante ontwikkelingen, websiteverbeteringen en interessante aanbiedingen. Ontvangt u deze informatie liever niet, dan
kunt u dit mailen naar info@fietsenwandelweb.nl of u kunt zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.
6. Copyright
* De door opdrachtgever aan Fietsenwandelweb.nl geleverde banner/advertorial of het materiaal daarvoor benodigd blijft onder copyright
van de opdrachtgever.
* Als de opdrachtgever Fietsenwandelweb.nl opdracht heeft gegeven zelf een banner/advertorial voor de opdrachtgever te maken, berust
het copyright bij Fietsenwandelweb.nl.

7. Wijzigingen
Fietsenwandelweb.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze adverteervoorwaarden. Wijzigingen worden
gecommuniceerd via e-mail of de digitale nieuwsbrief van Fietsenwandelweb.nl.

8. Aansprakelijkheid

Fietsenwandelweb.nl streeft ernaar dat de website 24 uur per dag beschikbaar is. Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor schade
ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de website om welke reden dan ook.

9. Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

Het is van belang dat u kennis neemt van het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Fietsenwandelweb.nl
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