Reglement Makelaarsadvertenties
Waarom dit reglement?
Dit reglement geldt voor het plaatsen van een Makelaarsadvertentie op funda. Dit
reglement geldt in aanvulling op alle andere reglementen en regels van funda. U
dient vooraf kennis te nemen van alle toepasselijke regels.
1. Logo, pasfoto of teamfoto
Het is toegestaan om als afbeelding in een Makelaarsadvertentie het
kantoorlogo, een foto van (een) medewerker(s) of van het kantoor te
gebruiken. Andere afbeeldingen zijn niet toegestaan.
2. Titel en kopregels:
• mogen niet misleidend zijn. Misleidende titels en kopregels zijn alle titels en
kopregels die uw kantoor niet goed beschrijven;
• mogen geen merknaam vermelden, anders dan de merknaam van uw
makelaarskantoor waarmee u adverteert;
• mogen geen vergelijkingen tussen concurrent te maken;
• moeten grammaticaal correct opgesteld zijn;
• mogen geen herhalende woorden bevatten als "de beste makelaar, de beste
makelaar, de beste makelaar;
• mogen geen herhaaldelijk gebruik van hoofdletters bevatten;
• mogen geen herhaaldelijk gebruik van dezelfde leestekens bevatten, zoals "de
goedkoopste!!!!";
• mogen geen obsceen of vulgair taalgebruik bevatten;
• mogen alleen tekst bevatten welke betrekking hebben op uw
makelaarskantoor;
• mogen geen specifieke objecten aanprijzen;
• mogen geen reclame voor derden bevatten.
3. Overig
Landingpagina's mogen geen pop-up of pop-under veroorzaken.
4. Goede zeden
Geen enkele tekst of foto mag agressief, bedreigend, beledigend, lasterlijk,
vulgair, obsceen, discriminerend, misleidend en/of in strijd zijn met goede zeden
of goed fatsoen.
5. Weigeren/verwijderen foto of tekst
Naast alle andere rechten en mogelijkheden die funda heeft, is het funda
uitdrukkelijk toegestaan om eenzijdig in haar eigen discretie en zonder
voorafgaande mededeling een foto of tekst te weigeren en/of te verwijderen,
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) indien de foto of tekst in strijd is met dit
reglement of enige andere regel van funda, of anderzijds de belangen van funda,

de bezoekers van funda of derden kunnen schaden of aantasten. In een dergelijk
geval zal funda ernaar streven om, indien mogelijk, vooraf overleg te hebben met
de aanbieder en de aanbieder de gelegenheid geven om de aanpassingen zelf te
verrichten.
6. Wijzigen reglement
Funda behoudt zich het recht voor om dit Reglement zonder voorafgaande
kennisgeving tussentijds te wijzigen. Funda behoudt zich daarnaast het recht
voor om dit Reglement op ieder moment te wijzigen. Het is om die reden van
belang dat u dit Reglement met enige regelmaat raadpleegt, zodat u kennis
kunt nemen van eventuele wijzigingen. Ten overvloede wijzen wij u er op dat u
als makelaar tevens gehouden bent te voldoen aan regelgeving van de
brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten.
7. Meer informatie
Bij vragen over dit reglement of het plaatsen van een tekst of foto kunt u
contact opnemen met onze medewerkers via sales@funda.nl of
telefoonnummer 020 – 561 82 29.
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