Print > dagbladen en huis-aan-huiskranten

Aanvullende Voorwaarden voor advertentieplaatsing betreffende
Erotiek en Privé
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties waarvan de inhoud Erotiek betreft, ongeacht de voorkeurs)positie in
de krant. De voorwaarden zijn een aanvulling op de geldende Algemene Advertentie Voorwaarden van de Persgroep
Nederland. Deze voorwaarden zijn te vinden op persgroep.nl.

Inhoud advertenties
…………………………………………………………………………………………



Bij twijfel bepaalt De Persgroep Nederland uiteindelijk of
een tekst wel of niet wordt toegestaan. Uitgever houdt
zich het recht voor om advertenties, zonder opgaaf van
reden, te weigeren.
Gebruik van, toespelingen of verwijzingen naar de
volgende begrippen/handelingen zijn niet toegestaan:

Incest

Seks met personen onder de 18 jaar (geen piepjong,
schoolse handelingen). Bij twijfel of suggestie “18+”
vermelden

Seks met dieren (bestialiteiten)

Discriminatie

Geslachtsdelen of hiervoor vervangende woorden

Omschrijvingen als: mondvol, doorslikken,
wijdbeens, spreiden, bukken etc.

Jargon, te weten standjes, fysieke handelingen,
verwijzingen naar: gouden regen, fistfucking,
erotisch scheren etc.

Hulpmiddelen als: Chinese balletjes, fallussymbolen

Sadomasochistische activiteiten en/of handelingen
(het begrip SM is toegestaan)

Agressieve teksten

Schutting-/scheldwoorden

Verkleinwoorden als: turnstertje, jongetje, etc.

Teksten die verwijzen naar familierelaties

Zwanger

Uitgebreide omschrijving van een seksuele
handeling






Het gebruik van het woord “porno” en/of
samenstelling hiervan worden niet toegestaan
Onvolledig woordgebruik ofwel letters met
puntjes en suggestieve afkortingen zijn niet
toegestaan
Bij meisjes, jongens en tieners altijd
vermelden: 18+ of v.a. 18 jaar
Foto’s en afbeeldingen zijn niet toegestaan
Advertenties mogen uitgevoerd worden in
zwart/wit en diapositief.

Mogelijkheden voor profilering zijn:

Gebruik van vetgedrukte tekst, cursieve tekst
en gebruik van verschillende corpsgrootte

Diapositief geplaatste tekst

Extra witruimte boven of onder de tekstregels.
Overige regels:

Bij het promoten van telefoonnummers(zoals 0900
/ 0906) is het vermelden van de sms/belkosten per
minuut verplicht. Dit geldt ook voor internetsites die



op basis van kosten per inbelminuut bezocht kunnen
worden
Bij alle erotiekbedrijven, onder alle erotiekrubrieken m.u.v. telefoonlijnen en sites, moet een
uniek bedrijfsnummer in elke advertentie worden
vermeld. Het unieke bedrijfsnummer wordt
gevormd door het vergunningsnummer of door de
volledige postcode waarop het seksbedrijf waarvoor
geadverteerd feitelijk gevestigd is, na een
koppelteken gevolgd door het BTW-nummer
Erotiekadverteerders mogen op rekening via een
mediabureau plaatsen, anders alleen tegen
vooruitbetaling

Als een erotiek-adverteerder voor de eerste keer
adverteert of als het langer dan een jaar geleden is dat
een erotiek-adverteerder geadverteerd heeft bij een of
meer titels van De Persgroep Nederland, dient hij/zij de
volgende informatie te verstrekken:

Kopie van ID van eigenaar van het bedrijf;

Kopie van de vergunning waarvan het nummer in de
advertentie vermeld staat;

Bewijs van het BTW-nummer waarmee
geadverteerd wordt.

