Advertentie Regels
(deze heeft betrekking op de website die u nu bezoekt)

Deze website is een onderdeel van Erotiekportaal.nl.
Erotiekportaal.nl is het grootste erotische platform van Nederland en bestaat
uit meer dan 100 websites en domeinnamen. Erotiekportaal.nl is op haar
beurt een onderdeel van Red Light Key.
Voor deze website zijn de onderstaande advertentie regels ontwikkelt.
1. ALGEMEEN
Met deze advertentie regels kunnen we deze website een onderdeel van
Erotiekportaal.nl zo onderhouden dat iedereen een GRATIS ADVERTENTIE
kan blijven plaatsen. Wij danken jou alvast voor jouw medewerking om je aan
de Advertentie Regels te houden!
Adverteren op deze website een onderdeel van Erotiekportaal.nl doe je vanuit
je account. Je hoeft maar 1 keer jouw e-mailadres door te geven en te
bevestigen. Hierdoor is het makkelijk jouw advertenties aan te maken, te
beheren en met maar 1 klik door te plaatsen op het hele netwerk van
Erotiekportaal.nl. Met 160 websites het grootste platform van Erotisch
Nederland..
Tevens kan je in je account een overzicht pagina zien met je eigen
advertenties, deze activeren of deactiveren, aanpassen of verwijderen,
omhoog plaatsen of een credit bundel aanschaffen.
TIP voor de FAN
Ook als je slechts wilt reageren op advertenties of je wilt een recensie
schrijven is het handig om een account aan te maken. Wie reageert op een
advertentie, dient zijn of haar e-mailadres te bevestigen. Met een account is
dat niet meer nodig. Als ‘Geverifieerd FAN‘ kan je zo vaak reageren als je wilt
en adverteerders proberen jou via je eigen FAN BOX anoniem te mailen.
1.1. Regels voor het aanmaken van een account.
Je mag op Erotiekportaal.nl; per bedrijf, particulier, tussenpersoon of locatie 1
account aanmaken. Indien het noodzakelijk is dat je over meerdere accounts
wenst te beschikken kan je via een intern email een extra account aanvragen.
Hier kan een vergoeding voor worden gevraagd. Alle extra aangemaakte
accounts die zonder toestemming zijn aangemaakt worden geblokkeerd.

De ingevoerde telefoonnummers in je profielpagina zijn van jezelf of van de
organisatie waar je voor adverteert. Dit geldt ook voor de betrokken
website(s) of email adres(sen). Vul deze alleen in in de daarvoor bestemde
vakken.
Indien onze moderators een telefoonnummer, email adres of website url in de
tekst van de advertentie tegen komt wordt de advertentie niet goedgekeurd of
verwijderd.
Als adverteerder dien je minimaal 21 jaar jaar te zijn. Voorafgaand aan de
goedkeuring van je advertentie account en je bijbehorende profiel en
advertentie, kan bij twijfel over de leeftijd, een kopie legitimatie gevraagd.
Hierover ontvang je in je een email bericht.
Bij twijfel over het beeldmateriaal, foto‘s en films en de opgegeven leeftijd,
kan door onze operators om een kopie legitimatie gevraagd worden. Deze
website kan op ieder willekeurig moment beslissen om de leeftijdsgrens
zelfstandig te veranderen indien de wetgeving dit van ons vraagt.
1.2. Regels voor het maken van advertenties
Voorkom teleurstellingen en onnodig werk bij het aanmaken van een
advertentie. Houd je aan de regels. Advertenties die niet aan de regels
voldoen worden verwijderd. Wie zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt,
riskeert een permanente ban.
Telefoonnummers
Advertenties met verwijzing naar 090x-, 084-, 087-, 066 telefoonnummers of
smsdiensten kunnen geweigerd worden. Wilt u deze nummers gebruiken
neem dan contact op met onze afdeling Sales. Voor het tonen van deze
nummers kunnen extra kosten worden berekend.
Navolgende Regels
Van groot belang zijn het volgen van de navolgende regels:
Plaats via je account GEEN een advertenties met als doel het verzamelen
van email adressen.
Plaats via je account GEEN links of advertenties naar commerciële sites of
naar datingsites.
Dit soort advertenties kan en mag alleen geplaatst worden via het aanschaf
van banner posities in overleg met onze afdeling verkoop
Plaats via je account GEEN e-mailadressen in de advertentietekst.
Plaats via je account GEEN url in de advertentietekst.
Promotors van sekslijnen, sms, email & andere websites zijn WELKOM maar
neem vooraf even contact op met afdeling sales.
Indien afdeling sales niet op de hoogte is wordt je advertentie geweigerd en
krijg je een BAN.

2. ADVERTENTIE TIPS
Gebruik in de advertentietekst niet alleen maar hoofdletters.
Plaats foto's, maak met je mobiel een filmpje en spreek een geluidsfragment
in waarmee jij extra klanten krijgt.
Deze media die je bij advertenties plaatst zijn van jou of de rechten zijn van
jou. Dan wel als je zakelijk voor derde adverteert mag je de rechten
gebruiken namens jou cliënt. Is dit niet het geval, dan zijn automatisch alle
financiële gevolgen die hieruit voorkomen voor jou.
In je account kan je meerdere advertenties hebben staan. Ons advies is dan
ook maximaal 1 advertentie per rubriek en plaats je advertentie alleen in
relevante rubrieken.
Verwijs je naar een site (http://www.jouwebsite.nl naam van een website, bijv.
"JOUW WEBSITE") Plaats dan een banner terug naar deze website en
ontvang 100 credits om jou advertentie EXTRA te promoten.
Onze moderators controleren alle nieuwe advertenties en wij proberen deze
real time te verwerken op binnenkomst en plaatsing van de advertentie.
Echter het kan voorkomen dat er een vertraging op treed. In deze gevallen
duurt de controle maximaal 72 uur.
De website waarnaar wordt verwezen mag niet te commercieel zijn. (Geen
betaalsite, datingsite of iets dergelijks. Wilt u hiervoor wel adverteren neem
contact op met afdeling Sales).
Oude, verlopen of niet meer actuele advertenties dien je zelf te verwijderen.
Dat is fijn voor onze overige bezoekers en is overzichtelijk voor jezelf.
Na een periode van enkele maanden worden deze wel automatisch
verwijdert. Je ontvangt hierover geen bericht.
Bij het niet actief houden van je advertentie account wordt deze beëindigd en
vervallen de aangeschafte credits, zonder opgave van een reden.
Promoot je een commerciële dienst neem dan contact op met afdeling sales.
Heb je een samenwerkingsvoorstel, neem dan ook contact op met afdeling
sales!
Het manipuleren van het systeem om je advertentie omhoog te plaatsen
buiten de normale tools om is niet toegestaan.
Je account wordt verwijderd en je krijgt een tijdelijke ban van 6 maanden.

Bedrijfsadvertenties en de advertenties voor diegene die daar werken kunnen
en mogen alleen door legale bedrijven geplaatst worden met vermelding van
bedrijfsnaam en telefoonnummer. Daarbij dient het bedrijf de wettelijke AVG
regels na te leven en is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van het
content in de advertentie. Alle financiële gevolgen en schade , die voortvloeit
uit het plaatsen van deze content, waaronder foto en filmmateriaal, is dan ook
voor het bedrijf zelf.
Zijn de betrokken foto‘s, films en overige media afkomstig van een individu
welke niet de leeftijdsgrens van 21 jaar heeft bereikt is de adverteerder
strafbaar. Hiervan wordt melding gemaakt bij politie.
Indien je deze Advertentie Regels niet naleeft, worden je advertenties niet
geplaatst en/of verwijderd. Bij herhaaldelijke of ernstige overschrijding
worden jouw advertentie account(s) en IP-adres(sen) gebanned.
3. REAGEREN OP ADVERTENTIES
Lees op de pagina VEILIG DATEN hoe en wat je moet doen om een leuke
date te hebben.
Reageer niet met een verwijzing naar een betaalde dienst.
4. PROMOTEN VAN COMMERCIËLE WEBSITES OF DIENSTEN
Het promoten van een sekslijn, webcamsite, smsdienst etc. (de zgn.
profielpromotors) is mogelijk maar neem vooraf even contact op met afdeling
sales voor je een advertentie plaatst die toch niet geaccepteerd word.
Doe je dit toch onaangekondigd, dan word je geblokkeerd van het gebruik
van deze website en het erotiekplatform.
Als je adverteert met een telefoonnummer dat niet van jou is, of waarop jij
niet bereikbaar bent, dan ben je eveneens in overtreding. Dit wordt
beantwoord met een permanente ban en we geven jouw IP-nummer(s) door
aan het bevoegd gezag.
Wij hebben deze Advertentie Regels niet voor niets ontwikkelt om te zorgen
dat alles vlekkeloos verloopt en niemand enige schade of hinder ondervind.
Samen kunnen we er voor zorgen dat we Erotiekportaal.nl leuk houden.
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