Plaatsingsvoorwaarden visitbrabant.com
Visitbrabant.com is het startpunt voor een bezoek aan Brabant. Hier vindt de bezoeker inspiratie en
informatie voor een dagje uit of vakantie. Van culturele activiteit tot festival, maar zeker ook
bijzondere locaties om te bezoeken. Denk aan activiteiten en locaties die vallen onder de volgende
categorieën:
• Festivals en andere grote evenementen gericht op consumenten
• Cultuur, erfgoed en kunst
• Attracties
• Natuur en outdoor
• Recreatie en ontspanning
• Eten en drinken
• Overnachten

Locaties
• De locatie moet bijdragen aan het vrijetijdsaanbod van Brabant
• De locatie moet voorzien zijn van een scherpe foto, zonder watermerk of tekst.
• De locatie moet voorzien zijn van een duidelijke beschrijving.
• De locatie moet voorzien zijn van openingstijden.
• De locatie moet voorzien zijn van een bezoekadres + website.

Activiteiten
• De activiteiten in de agenda moeten voor iedereen toegankelijk zijn, al dan niet met
toegangsticket.
• Alle activiteiten moeten voorzien zijn van een scherpe foto zonder watermerk of tekst.
• Alle activiteiten moeten voorzien zijn van een duidelijke omschrijving.
• Alle activiteiten moeten een datum hebben én een aanvangstijd.

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

Overnachten
Eten en drinken
Attracties (bijvoorbeeld, musea, pretparken, dierentuinen en ander bezoekbaar aanbod)

Niet
•
•
•

Winkels
Organisaties
Stichtingen

Activiteiten:
Wel
•

Activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, uitgaan en recreatie die in Brabant
plaatsvinden.

Niet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modeshows
Cursussen
Films
Competitiewedstrijden
Vergaderingen & andere besloten bijeenkomsten
Kaart- en bingoavond
Collectes
Oud-papieracties en/of ophaalacties
Banenbeurzen of vakbeurzen
Open dagen van scholen en andere instellingen die bedoeld zijn om nieuwe leerlingen/leden
te werven.
Activiteiten om leden te werven
Lezingen
Informatieavonden (van patiëntenverenigingen) over ziektes
Missen en kerkdiensten, evangelisering, healings
Inloopactiviteiten zonder onderwerp
Politieke partijbijeenkomsten

VisitBrabant behoudt de vrijheid om de plaatsingsvoorwaarden naar eigen inzicht te handhaven en
heeft het recht om foto’s en teksten aan te passen. Locaties en/of activiteiten die niet aan de
plaatsingsvoorwaarden voldoen worden offline gehaald.

