Plaatsingsvoorwaarden
visitbrabant.com
Visitbrabant.nl is het startpunt voor een bezoek aan Brabant. Hier vindt de bezoeker
informatie en inspiratie voor een dagje uit of vakantie. Van culturele activiteit tot bijzonder
arrangement. Denk aan vrijetijdsthema's als:
• Festivals en events
• Steden en shopping
• Cultuur, erfgoed en kunst
• Attractieparken
• Natuur en outdoor
• Recreatie en ontspanning
• Sport
• Eten en drinken
• Slapen

Locaties
•
•

De locaties moeten goed vindbaar zijn, en dus voorzien zijn van een bezoekadres.
Een locatie moet bijdragen aan het vrijetijdsaanbod van Brabant.

Activiteiten
•

De activiteiten in de agenda moeten voor iedereen toegankelijk zijn, al dan niet met
toegangsticket.
Alle activiteiten moeten een datum hebben én een aanvangstijd.
Activiteiten graag minimaal 5 werkdagen voor (start)datum aanmelden.

•
•

VisitBrabant behoudt zich het recht voor om teksten aan te passen.
Daarnaast kan de redactie foto's of visuals bijsnijden. Foto's of visuals die niet aan de
gestelde richtlijnen voldoen zullen niet worden geplaatst.

Wat wel, wat niet?
Locaties
Voor locaties waarover discussie zou kunnen ontstaan, hebben we de volgende richtlijnen
opgesteld.
Wel
•

•
•

Afzonderlijke winkels met een
aanbod van uitsluitend
streekproducten
Afzonderlijke winkels met een
uniek, eigen aanbod
Afgebakende winkelgebieden met
een eigen karakter

Niet
•

Afzonderlijke winkels, zonder een
uniek aanbod

Activiteiten
Voor activiteiten waarover discussie zou kunnen ontstaan, hebben we de volgende
richtlijnen opgesteld.
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Wel
•

•
•
•
•

Grote (jaarlijkse)
sportevenementen die (veel)
publiek trekken, ook nietbeoefenaren. Meestal zijn hier ook
randactiviteiten georganiseerd,
zoals springkussens en
horecavoorzieningen. WK’s en
EK’s nemen we graag op in het
aanbod.
Wereldrecordpogingen
Modeshows (al dan niet
commercieel)
Dansavonden, disco-avonden (met
of zonder livemuziek)
Activiteiten waarvoor gereserveerd
moet worden op voorwaarde dat dit
nog wel op de dag van de activiteit
zelf kan gebeuren

Niet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Competitiesport, in principe geen
NK’s
Activiteiten alleen voor de eigen
buurt of wijk
Vergaderingen & andere besloten
bijeenkomsten
Kaarten en bingo
(gezelschapsspelen)
Films
Clubavonden
Veilingen en vlooienmarkten
Collectes
Oud-papieracties en/of ophaalacties
van kleding of voor vlooienmarkten
Activiteiten waarvoor vooraf
ingeschreven moet worden (dus niet
meer op de dag van de activiteit
zelf)
Gezinsdagen van boerenbonden of
standsorganisaties
Banenbeurzen of vakbeurzen
Open dagen van scholen en andere
instellingen die bedoeld zijn om
nieuwe leerlingen/leden te werven.
Wat weer wel kan: open dagen van
bedrijven om eens rond te kijken in
bv. een boerenbedrijf, multinational,
de krant etc.
Activiteiten om leden te werven
Lezingen
Informatieavonden (van
patiëntenverenigingen) over ziektes
Missen en kerkdiensten,
evangelisering, healings
Inloopactiviteiten zonder onderwerp
Politieke partijbijeenkomsten zonder
speciale gast
Cursussen
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