Reglement Blikvanger
Dit reglement geldt voor het plaatsen van Blikvanger op funda en funda in business.
Dit reglement geldt in aanvulling op alle andere reglementen en regels van funda.
Zie: funda.nl/makelaarsvoorwaarden. U dient vooraf kennis te nemen van alle
reglementen.
Blikvanger bestaat uit 2 onderdelen objectpresentatie en kantoorpromotie.
1. Foto’s
Deze presentatie bestaat uit een hoofdfoto met 2 extra foto’s die betrekking hebben
op het object. Alle foto’s moeten een actuele en niet misleidende weergave geven
van het aangeboden object. Automatisch worden hier de 1e, 2e en 3e foto
geselecteerd.
Overige voorwaarden foto’s
Op de foto’s in deze presentatie is het reglement publicatie onroerend goed
objecten op funda van toepassing. Zie: funda.nl/reglement-publicatie-onroerendgoed/
2. Objecttekst
Blikvanger biedt de mogelijkheid een tekst te plaatsen bij een object op de
resultaten- en objectdetailpagina. De tekst in Blikvanger heeft uitsluitend
betrekking op (promotie van) het aangeboden object. U wordt geacht informatie op te
geven die voldoet aan de actuele, feitelijke en juridische situatie van het aangeboden
object. Deze tekst bestaat uit maximaal 69 karakters. Gezien de beperkte
schermgrootte van mobiele apparaten kunnen wij niet garanderen dat deze 69
karakters altijd getoond zullen worden in de resultatenlijst.
Het is niet toegestaan om in de tekst:
• Een verwijzing te maken naar het eigen kantoor, collegiale aanbieder of
derden, zoals website vermelding, e-mail/telefoon gegevens, etc.
• Merk-/ productnamen van roerende zaken te gebruiken die geen onderdeel
uitmaken van de transactie. Het gebruik van merk-/ productnamen is niet
toegestaan in het geval er slechts een kans is op de betreffende roerende
zaak, zoals bijvoorbeeld een loterij.
• Een tekst te plaatsen met herhaaldelijk en onnodig gebruik van leestekens of
symbolen.
• Een tekst te plaatsen met herhaaldelijk en onnodig gebruik van hoofdletters.

3. Kantoorlogo
In de Blikvanger wordt in de resultaatlijst het logo (een grafische uiting) van uw
kantoor weergegeven. Het logo dat gebruikt wordt is het door u ingevoerde
kantoorlogo in de funda desk. De blikvanger is niet in te stellen zonder dat u een logo
heeft toegevoegd aan uw kantoorpagina. Naast het logo wordt er tevens een link
geplaatst naar uw kantoor- of aanbod pagina op funda. Bij meerdere aanbieders zal
er doorgelinkt worden naar de objectdetailpagina.
Reglement kantoorpagina
Goede zeden
Geen enkele tekst of foto mag agressief, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair,
obsceen, discriminerend, misleidend zijn en/of in strijd zijn met goede zeden of goed
fatsoen.
Weigeren/Verwijderen foto en 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
de blikvanger presentatie 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. Bij overtreding van het
reglement is er in geen geval recht op restitutie van de gemaakte kosten.
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 regelmatig raadpleegt, zodat u kennis kunt nemen van eventuele
wijzigingen. Ten overvloede wijzen wij u erop dat u als makelaar tevens gehouden
bent te voldoen aan regelgeving van de brancheorganisatie waarbij u bent
aangesloten.
Meer informatie
Bij vragen over dit reglement of het plaatsen van een tekst of foto kunt u contact
opnemen met onze medewerkers via customerservice@funda.nl of telefoonnummer
020 –561 82 29.
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