Bijlage 1 bij bijlage 3 van de SMS-Reclamecode

Bijlage 1 Reclamecode voor het Aanbieden SMSDiensten
Template Internet Aanmeldscherm

n Advertentie benoeming
In het geval het aanmeldscherm te zien is op of via een banner geplaatst op een site gericht op
kinderen of jeugdigen, moet hier de vermelding komen te staan (advertentie) of (reclame).
Font: Frutiger Roman Minimale Font grootte: (14.0 PTS/72DPI)
Kleurstelling: Informatie moet in witte letters op een zwarte achtergrond vermeld worden.

o Subscriptie Titel
Deze is verplicht en moet minimaal als volgt omschreven worden:
[Abonneer nu....of Neem nu een abonnement gevolgd door een eventuele wervings-tekst].
Font: Variabel Minimale Font grootte: (20.0 PTS/72 DPI), en in ieder geval niet kleiner dan 33%
van de font grootte van de Titel (punt p).
Bijvoorbeeld: als Titel (punt p) 75 PTS/72 DPI groot is, dan moet de Subscriptie Titel (punt o)
minimaal 25 PTS/72 DPI groot zijn.
PTS= points (punten)
DPI= dots per inch
Kleurstelling: er moet een duidelijk contrast zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur opdat
de subscriptie titel duidelijk te lezen is. (Geel op oranje, blauw op groen, grijs op zwart, lichtblauw
op donkerblauw etc. is niet toegestaan).

p Titel
Dit kan zijn de beschrijving van het product, de merknaam en/of de verkoopactie (korting of
gratis). Uiteraard kan de titel ook een combinatie zijn van de verschillende termen
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(product+merk+incentive). Het font en de font grootte kunnen variabel zijn, maar de letter grootte
binnen het font dient wel voor de gehele titel gelijk te zijn.

q Artwork
Hiermee wordt het materiaal bedoeld dat visueel de campagne ondersteunt en dat bestaat uit de
product naam, product illustratie en de product beschrijving. Deze kan links of rechts van de Call
to action worden geplaatst.

r Call to action
Dit is de tekst met de actie die is vereist om het product te bestellen dan wel om productinformatie
te ontvangen. De Call to action kan links of rechts van het Artwork worden geplaatst.
¾ 1. Dit kan een voorbeeld of sample van het product zijn
¾ 2. De eindgebruiker dient hier zijn 06-nummer in te vullen
¾ 3. Bevestigen door op versturen te drukken

s Minimale leeftijd
Hier dient te worden vermeld wat de minimale leeftijdseis is. De eis moet middels de volgende zin
worden aangegeven: Ben je jonger dan 16? Vraag toestemming aan je ouders
Font: Frutiger Roman Minimale Font grootte: (14.3 PTS/72DPI)
Kleurstelling: er dient een duidelijk contrast te zijn tussen de achtergrondkleur en de font-kleur
opdat de minimale leeftijd duidelijk te lezen is. (Geel op oranje, blauw op groen, grijs op zwart,
lichtblauw op donkerblauw etc. is niet toegestaan).

t Subscriptie informatie:
Deze informatie moet minimaal de volgende gegevens omvatten:
¾ 1. Indien het een abonnementsdienst is, dient dit op de volgende manier weergegeven
te worden:Dit is een betaalde abonnementsdienst.
¾ 2. Uitleg over hoe het abonnement gestopt kan worden (Stoppen? Sms STOP.)
¾ 3. Prijsindicatie per content item en content frequentie per week (€ 3,00 per item +
sms downloadkosten. 3 items per week)
¾ 4. Indien niet wordt voldaan aan 7.3 dan geldt een prijsindicatie van de dienst per dag,
per week of per maand en het aantal te ontvangen content items (bijvoorbeeld: € 6,00
per week, 3 items).
Font: Frutiger Roman Minimale Font grootte: (14.0 PTS/72DPI)
Kleurstelling: Informatie moet in witte letters op een zwarte achtergrond vermeld worden.
Tussen tekst bij 7 en de tekstblokken 8 en 9 die daarop volgen mag slechts 1 witregel zitten. Ook
tussen de tekst van 8 en 9 zelf mag slechts 1 witregel zitten.

u Voorwaarden:
Hier moeten de belangrijkste voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op de dienst.
De belangrijkste voorwaarden zijn in ieder geval:
¾ 1. Het betreft wel of niet een abonnementsdienst
¾ 2. Uitleg over hoe het abonnement gestopt kan worden. (Stoppen? Sms STOP naar
‘shortcode’.)
¾ 3. Prijsindicatie per content item en content frequentie per week (€ 3,00 per item +
sms downloadkosten. 3 items per week)
¾ 4. Indien niet wordt voldaan aan 8.3 dan geldt een prijsindicatie van de dienst per dag,
per week of per maand en het aantal te ontvangen content items (bijvoorbeeld: € 6,00
per week, 3 items).
¾ 5. Minimale leeftijd
¾ 6. Naam en adres van de juridische entiteit van de aanbieder van de dienst(en) hier
moet adres aan worden toegevoegd, dit wordt een wettelijke verplichting na invoering
wetswijziging volgend voorjaar en wordt al door de NRC verplicht na 31.12.07
Font: Verdana Regular Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI)
Kleurstelling: Informatie moet in zwarte letters op een witte achtergrond vermeld worden.
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v Additionele informatie links:
Dit zijn links c.q. verwijzingen naar extra informatie m.b.t. de aangeboden dienst.
Hier moeten tenminste informatie links worden opgenomen over:
¾ 1. Geschikte toestellen voor de dienst
¾ 2. Algemene voorwaarden / Specifieke voorwaarden etc.
¾ 3. Contact gegevens (telefoongegevens en emailgegevens van de klantenservice
afdeling van de aanbieder)
¾ 4. Mobile Guardian
Font: Verdana Regular Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI)
Kleurstelling: Informatie moet in zwarte letters op een witte achtergrond vermeld worden.

De voorwaarden zoals hierboven genoemd zijn uitgewerkt in het navolgende voorbeeld:

Samenvatting van de minimale Pixels en verplichte Fonts:
NR 1. Advertentie benoeming:
Font: Frutiger Roman Minimale Font grootte: (14.0 PTS/72DPI)
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NR 2. Subscriptie Titel:
Font: Variabel Minimale Font grootte: (20.0 PTS/72 DPI), verder afhankelijk van grootte font Titel, te
weten in ieder geval niet kleiner dan 33% van de font-grootte van de Titel
NR 3. Titel:
Font: Variabel Font grootte: Variabel. Lettergrootte moet wel altijd één geheel zijn en mag binnen de
Titel niet verschillen
NR 6. Minimale leeftijd:
Font: Frutiger Roman Minimale Font grootte: (14.3 PTS/72DPI)
NR 7. Subscriptie informatie:
Font: Frutiger Roman Minimale Font grootte: (14.0 PTS/72DPI)

NR 8. Voorwaarden:
Font: Verdana Regular Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI)
NR 9. Additionele informatie links:
Font: Verdana Regular Minimale Font grootte (10.0 PTS/72DPI)
PTS = Points (punten)
DPI = Dots per inch

