Disclaimer advertenties
Borstvoeding.com is zorgvuldig in haar keuze voor sponsors/adverteerders, maar staat op geen
enkele wijze garant voor hun producten en/of de kwaliteit van geleverde diensten.
Sponsors/adverteerders worden gehouden aan het volgende reglement
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

De inhoud van de advertentie en het aanbevolen product of dienst moet in
overeenstemming zijn met de eisen die gesteld worden in de WHO code voor de marketing
van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de daarbij behorende producten en de
daarbij behorende resoluties;
De inhoud zal op geen enkele manier aanstootgevend zijn;
Borstvoeding.com behoudt zich het recht voor een tekst voor publicatie te weigeren. In goed
onderling overleg tussen beide partijen zal een oplossing gezocht worden;
De inhoud mag opgewekt en humoristisch van toon zijn;
Plaatjes en afbeeldingen van producten zijn toegestaan;
Producten/diensten moeten op de een of andere manier een relatie hebben met
borstvoeding, kindervoeding, baby's of kinderen;
Producten/diensten mogen op geen enkele wijze gelieerd zijn aan kunstvoedingsfabrikanten;
Bij de ontdekking van enige relatie van adverteerder en kunstvoedingsfabrikant, dan wel
wanneer de adverteerder de hierboven genoemde WHO code overduidelijk schendt, wordt
de advertentie zo mogelijk onverwijld verwijderd van borstvoeding.com;
De sponsor/adverteerder zal niet het voordeel van de twijfel worden gegund;
Er zal in geval van verwijdering van de borstvoeding.com geen restitutie plaatsvinden van
betalingen gedaan voor plaatsing.

Advertenties
Een advertentie van een sponsor is meestal een foto van een product of het bedrijf. Daarmee is dit
product of bedrijf niet per definitie door borstvoeding.com aanbevolen of 'goedgekeurd'. Het
product en de advertentie moeten aan de criteria, zoals hierboven omschreven, voldoen.
Gesponsorde en ongesponsorde koppelingen
Gesponsorde koppelingen zijn advertenties waar een vergoeding tegenover staat. Indien de
koppeling bestaat uit een artikel of blog zal er bij de plaatsing vermeld worden dat het een
gesponsorde plaatsing betreft.
Ongesponsorde koppelingen zijn advertenties van bedrijven, instellingen of internetdiensten, die het
verdiend hebben om tijdelijk zonder vergoeding genoemd te worden. De vorm en duur van de
plaatsing is op geen enkele wijze onderhandelbaar maar gebeurt uitsluitend na goedkeuring vooraf
door de betrokkene.

Borstvoeding.com B.V.
juli 2020

