
Richtlijnen online adverteren 
 

Enschede, 23 juli 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op onze Nederlandse en Duitse website zijn sinds juni 2019 displaybanners en uitgelichte agenda 

items beschikbaar voor optimale zichtbaarheid of actiematige campagnes. 

Wil je online adverteren op www.uitinenschede.nl of www.stadtenschede.de, dan behoren de 

campagnes en het advertentiemateriaal aan onderstaande voorwaarden te voldoen. Houd er 

rekening mee dat Enschede Promotie alle campagnes evalueert en Enschede Promotie te allen tijde 

zich het recht behoudt campagnes en advertenties te weigeren.  Enschede Promotie aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden. 

Materiaal voor online advertenties kan worden aangeleverd per e-mail op 

adverteren@enschedepromotie.nl. Zie hieronder de aanleverspecificaties en richtlijnen. 

Richtlijnen leaderboards 

 

- Bestandstype:  JPEG 

- Bestandsformaat: 728 x 90 pixels 

Advertentie schaalt mee met beeldschermformaat 

- Bestandsgrootte: maximaal 150 kb 

- Stuur mee:  URL 

- Animaties en audio zijn niet toegestaan 

Voorwaarden: 

- De advertentie geldt voor www.uitinenschede.nl en/of www.stadtenschede.de  

- Advertenties moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen en moeten voldoen aan de 

regelgeving van de Reclame Code Commissie 

- Misleidende advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan 

- Advertenties moeten duidelijk te onderscheiden zijn ten opzichte van de site inhoud 

- Indien de achtergrond van de banner dezelfde kleur (wit, kleurcode: ffffff) heeft als de 

website, dient er een kader om de uiting heen te worden geplaatst 

- Advertenties mogen geen concurrerende producten en/of nieuwsplatformen tonen 

- De afzender moet altijd duidelijk zijn in de vorm van een logo, bedrijfsnaam of begeleidende 

tekst 

- Adverteerder dient te beschikken over alle wettelijke rechten van de inhoud voor de 

advertenties 

- Eventueel aanwezige advertentieteksten moeten uit logische zinnen of zinsneden bestaan, 

de juiste spelling bevatten en goed leesbaar zijn 

- Advertenties mogen geen aanstootgevend of ongepast taalgebruik of beeldmateriaal 

bevatten 

http://www.uitinenschede.nl/
http://www.uitinenschede.nl/
http://www.stadtenschede.de/


- Advertenties mogen geen negatieve uitlatingen over een organisatie, persoon of een groep 

mensen bevatten 

- Advertenties die oproepen of aanzetten tot discriminatie, geweld, zelfbeschadiging, 

uitbuiting/misbruik, haatzaaien of anderszins strafbare feiten zijn niet toegestaan 

- Advertenties die uitingen over soft- en harddrugs, tabak, seks, erotiek, pornografie en 

wapens bevatten zijn niet toegestaan 

 

Richtlijnen uitgelichte post in agenda 

- Bestandstype:  JPEG 

- Bestandsgrootte: maximaal 3 MB 

- Begeleidende tekst maximaal 60 tekens (inclusief spaties) 

Aangeleverde foto wordt ook getoond op de bijbehorende (evenementen) pagina  

- De advertentie linkt door naar een evenement of pagina op www.uitinenschede.nl of 

www.stadtenschede.de. Evenement of pagina kan i.s.m. Enschede Promotie worden 

ingericht 

Voorwaarden 

- De advertentie geldt voor www.uitinenschede.nl en/of www.stadtenschede.de  

- De advertentie bevat content gericht op Enschede 

- Misleidende advertenties in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan 

- Adverteerder dient te beschikken over alle wettelijke rechten van de inhoud voor de 

advertenties 

- Eventueel aanwezige advertentieteksten moeten uit logische zinnen of zinsneden bestaan, 

de juiste spelling bevatten en goed leesbaar zijn 

- Advertenties mogen geen aanstootgevend of ongepast taalgebruik of beeldmateriaal 

bevatten 

- Advertenties mogen geen negatieve uitlatingen over een organisatie, persoon of een groep 

mensen bevatten 

- Advertenties die oproepen of aanzetten tot discriminatie, geweld, zelfbeschadiging, 

uitbuiting/misbruik, haatzaaien of anderszins strafbare feiten zijn niet toegestaan 

- Advertenties die uitingen over soft- en harddrugs, tabak, seks, erotiek, pornografie en 

wapens bevatten zijn niet toegestaan 

http://www.uitinenschede.nl/
http://www.stadtenschede.de/
http://www.uitinenschede.nl/
http://www.stadtenschede.de/

