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Hieronder vind je een compleet overzicht van de richtlijnen en voorwaarden voor deelname aan het affiliate 

programma van DELA.nl. 

1. Keyword buying 
Het inkopen van keywords in netwerken en zoekmachines is alléén toegestaan: 

a. Wanneer er vanuit de advertentie wordt gelinkt naar een eigen website/tussenpagina (geen 
automatische interstitial, automatische doorkoppeling). 

b. Indien de benodigde negatieve zoekwoorden zijn opgevoerd teneinde onderstaande situaties uit te 
sluiten. 

 

Niet toegestaan: 

a. Bieden op merknamen van adverteerder of aanverwante/missspellings daarvan (bijvoorbeeld deela, 
della, DELA.nl.nl, DELA.nl enz). 

b. Indien keyword buying wordt ingezet, dienen de juiste negatieve zoekwoorden te worden opgevoerd. 
Het is niet toegestaan dat advertenties van affiliates getoond worden op zoektermen waarin 
adverteerder’s handelsmerken voorkomen (bijvoorbeeld: geen advertenties van affiliates op DELA.nl 
couponcode, DELA.nl verzekering, DELA.nl uitvaartverzekering, DELA.nl.nl begrafenis etc). 

c. Dit betreft het exacte merk (bijv. DELA.nl), misspellingsvormen van het merk (bijv. Deela) en 
merknamen in combinatie met andere woorden (bijv. DELA.nl verzekering). 

d. Gebruik van merknamen van adverteerder of combinaties hiervan, aanverwant/misspellings in 
advertentietekst en/of zichtbare URL in de vorm van domein of subdomein (DELA.MijnDomein.nl is 
dus niet toegestaan, MijnDomein.nl/DELA is wél toegestaan). 

2. Email marketing 
Emailmarketing is niet toegestaan binnen het affiliateprogramma van DELA. 

3. Typo/Misspelling domeinnamen 
Niet toegestaan: 

a. Het registreren van domeinnamen die lijken op, aanverwant zijn aan of een misspelling zijn van het 
merk van adverteerder, bijvoorbeeld www.DELA-begrafenis.nl. 

b. Het registreren van domeinnamen die lijken op, aanverwant zijn aan of een misspelling zijn van 
adverteerder’s producten en diensten, bijvoorbeeld www.Deela.nl. 

c. Het gebruiken van subdomeinen die lijken op, aanverwant zijn aan of een misspelling zijn van het 
merk DELA.nl of gerelateerde producten en diensten. Bijvoorbeeld http://DELA.MijnDomein.nl of 
http://product-DELA.MijnDomein.nl. 

 

Wél toegestaan: 

a. Het gebruiken van directories (MijnDomein.nl/Directory) die het merk DELA.nl of diensten van 
DELA.nl bevatten mits dit de juiste spelling betreft. Bijvoorbeeld 
http://www.MijnDomein.nl/DELA-verzekering. 

4. Social Media en PR 
Verplicht: 

Aangeven dat DELA.nl niet eigenaar is van account en niet verantwoordelijk is voor de informatie op de 

betreffende pagina of het profiel. 
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Niet toegestaan: 

a. Het is affiliates niet toegestaan om in hun promotie via social media zich voor te doen als een officiële 
vertegenwoordiging van Adverteerder; 

b. Affiliates die hun promotie activiteiten inzetten via social media sources zoals Twitter, YouTube of 
Facebook mogen geen gebruikersnamen registreren waarin Adverteerder’s handelsmerken 
voorkomen zonder schriftelijke toestemming vooraf; 

c. Het is niet toegestaan om offline marketing activiteiten of persberichten in te zetten uit naam van 
Adverteerder zonder schriftelijke toestemming vooraf; 

d. Gebruik van logo`s of trademark materiaal in account/profiel bij Social Media sites is niet toegestaan  
e. De DELA.nl website mag niet in een iframe geladen worden binnen social media apps, pages of 

profielen. 
 

Wél toegestaan: 

a. Handelen als tussenpersoon (voor eigen rekening, niet als DELA.nl) conform de regels die daarvoor 

gelden als opgesteld door de AFM en reguliere wetgeving.  Het aanbieden van de DELA.nl-propositie 

mag dus alléén binnen de wettelijke kaders zoals die gelden voor de betreffende affiliate; 

consequenties voor overtredingen zijn voor rekening van affiliate. De affiliate dient derhalve conform 

de AFM-regels te handelen en mag in geen geval direct linken. In geval van twijfel is het verstandig om 

contact op te nemen met DELA (via affiliates@fresh-fruit.com) of de AFM; 

b. Inzet van social media voor traffic naar je eigen website; 

c. Verwijzen naar de officiële accounts van Adverteerder om relevantie voor klant te verhogen. 

5. Couponcode-websites, kortingcode-websites, etc. 
Couponcode- of kortingscode-websites zijn binnen het affiliateprogramma van DELA niet toegestaan. 

6. Niet toegestane websites 
De volgende sites zijn met nadruk niet toegestaan: 

● Sites die een pornografisch of gewelddadig karakter hebben; 

● Sites die illegale activiteiten omvatten of stimuleren; 

● Sites die discriminerend of aanstootgevend zijn; 

● Sites die auteursrechten schenden; 

● Afbreuk doen aan naam en reputatie van Adverteerder. 

7. Direct-linking, pop-ups, pop-unders, cloaking 
Direct-linking middels pop-ups, pop-unders etc is niet toegestaan. Andere vormen van “cookiedropping” zijn 

evenmin toegestaan. Ook is het niet toegestaan applicaties of toolbars te gebruiken in promoties, al dan niet 

om de last-cookie te beïnvloeden. Het cloaken van links of faken van de referrer is nadrukkelijk niet 

toegestaan. Het moet te allen tijde duidelijk zijn wat de bron van het verkeer is. 

8. Cashback-websites / Spaarprogramma’s 
Cashback websites en spaarprogramma’s zijn in principe niet toegestaan in de affiliateprogramma’s van DELA. 

Indien je als cashback/spaarprogramma publisher desondanks DELA wil promoten, en kan beargumenteren 

waarom we met je zouden moeten samenwerken, dan verzoeken we je contact op te nemen met 

affiliates@freshfruit.nl.  
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9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) & Telecommunicatiewet 

Affiliates welke deelnemen aan het affiliateprogramma van DELA dienen zich te houden aan de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), actief per 25 mei 2018, zoals gedefinieerd op 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-inf

ormatie-avg.  

Tevens dient de Telecommunicatiewet opgevolgd te worden, met nadruk op artikel 11.7a inzake het plaatsen 

en/of uitlezen van gegevens op de randapparatuur van de gebruiker, zoals gedefinieerd op 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2017-07-01.  

Daarnaast dienen affiliates alle persoonsgegevens en adverteerderspecifieke gegevens welke ze hebben 

verkregen tijdens het promoten van de producten en/of diensten van DELA uitsluitend te gebruiken ten 

behoeve van DELA. Na afloop van de campagnes en het affiliateprogramma dienen de deelnemende affiliates 

deze gegevens te vernietigen. 

10. Bemiddelen 
Het is binnen het affiliateprogramma van DELA niet toegestaan om te bemiddelen of te adviseren (artikel 2:80 
Wft). Als een affiliate bemiddelt of adviseert, maar hiervoor geen vergunning heeft, dan handelt deze in strijd 
met de Wft. De Wft hanteert een ruim begrip van bemiddelen en adviseren. Alle werkzaamheden die zijn 
gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar, 
gelden als bemiddelen. Bemiddelingsactiviteiten spitsen zich altijd toe op een specifieke consument en een of 
meer specifieke aanbieders.  
 
Wanneer een partij bemiddelt (en/of adviseert) is het niet toegestaan dat deze partij daarnaast ook deel 

neemt aan het affiliateprogramma van DELA. De AFM heeft op haar website expliciet bepaald dat DELA geen 

marketingvergoeding mag betalen aan financiële dienstverleners. Dit betekent dat een bemiddelaar (of 

adviseur) niet als affiliate mag optreden. 

Wanneer een bemiddelaar hierover vragen heeft, dient deze contact op te nemen met zijn of haar 
accountmanager van DELA Intermediair. 
 
Voor meer informatie over wat als bemiddelen en adviseren wordt gezien door de AFM, verwijzen we naar de 
website van de AFM:  
 
http://www.afm.nl/nl/nieuws/2014/sep/bemiddeling-vergelijkingssite.aspx  
 
http://www.afm.nl/~/media/files/fd/2014/publicatie-bemiddelen-sep2014.ashx  
 
http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaars 

11. Specifieke richtlijnen DELA CoöperatiespaarPlan 
 

Proces 

Alle DCP reclame uitingen moeten vooraf geaccordeerd worden door een preview ter akkoord te sturen naar 

affiliates@greenhousegroup.com. Dit geldt ook voor aanpassingen aan bestaande uitingen en dit geldt ook 

voor communicatie in het brede domein van sparen. 
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Risicometer:  

In een reclame-uiting op internet moet informatie over de belangrijkste financiële risico’s worden weergeven 

door middel van de risicometer. Deze is te downloaden via ww.afm.nl/reclameteksten. De risicometer moet in 

de directe nabijheid van de informatie over de opbrengsten van DCP worden geplaatst. 

Het betreft de risicometer ‘zeer klein’:  

http://www.afm.nl/~/media/Images/wetten-regels/fb/jpg/ROND_zeerklein.ashx 

Minimum eisen 

Wordt het DELA CoöperatiespaarPlan genoemd, dan moet er minimaal worden gecommuniceerd: 

● Ronde zwarte risicometer + link naar www.afm.nl/risicometer 

● Het DELA CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering 

● Onderstaande korte over lange versie van de voordelen/nadelen gebruiken, alles in hetzelfde 

lettertype 

● Online en offline gebruiken we dezelfde bullets 

 

De spaarverzekering in het kort 

● Vaste rente van 2,75% 

● Voor de lange termijn, minimaal 10 jaar 

● Tussentijds opnemen is niet mogelijk. Beëindiging binnen 10 jaar kost € 150. 

● Geen minimuminleg. Maximum inleg is € 12.000 per jaar 

● Het eindbedrag kan hoger zijn als DELA winstdeling uitkeert  

[Deze alleen opnemen als in de directe omgeving de kosten en risico’s zijn benoemd, zie punt 3] 

● Extra uitkering van 10% van het tot dan toe opgebouwde saldo, bij overlijden voor het einde van de 

looptijd 

● Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel.  
 

Winstdeling 

Indien winstdeling of andere termen rondom winst wordt genoemd, dan moet onderstaande tekst erbij. Indien 

daar geen ruimte voor is, dan winstdeling weglaten.  

De overige kosten (zoals voor het beheer van de polis) bedragen 2,16% en houden wij in op het percentage dat 

voor winstdeling beschikbaar is. Deze kosten halen wij dus nooit van uw inleg of de vaste rente van 2,75% af. Is 

er een jaar geen of onvoldoende rendement voor winstdeling, dan betaalt u dat jaar die kosten niet of maar 

gedeeltelijk. Deze kosten worden dus niet op een later moment alsnog ingehouden. Het historisch rendement 

voor het CoöperatiespaarPlan is nu 5,9%. Als dit ook het rendement voor winstdeling wordt dan blijft na aftrek 

van kosten hiervan een netto winstdeling van 1,23% over voor u. De winstdeling komt bovenop de vaste rente 

van 2,75% per jaar. Dan is uw rendement dus 3,98%. Anders dan de vaste rente kan de winstdeling hoger maar 

ook lager uitpakken dan op basis van het historisch rendement. Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals 

opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. 

 

Doelen om geld voor opzij te zetten 

● NIET: aanvulling op pensioen 

● NIET: aflossing hypotheek 

● WEL: appeltje voor de dorst 
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● WEL: om leuke dingen mee te doen 

● WEL: studie kind, auto, wereldreis etc. 

 

Het woord “sparen” en vervoegingen mogen in principe niet worden gebruikt 

 

spaarrekening spaarverzekering 
spaarproduct spaarverzekering 
sparen  geld opzijzetten 

spaarsaldo saldo 
spaardoel  doel / het bedrag dat u op de einddatum bij 

elkaar wilt hebben 
spaarbedrag 
 

het bedrag dat u opzijzet / premie-inleg 

spaarperiode periode dat u geld opzijzet / looptijd 

spaargeld  bedrag dat u tot nu toe heeft opgebouwd / 
opgebouwde waarde 

spaarresultaat resultaat / eindbedrag 
een spaarverzekering is een combinatie van 
sparen en verzekeren 

een spaarverzekering is een combinatie van 
geld opbouwen en verzekeren  

 

Alleen in heel specifieke gevallen mag het woord “sparen” en vervoegingen daarvan wel gebruikt worden. Dit 

kan zeker niet in kleine uitingen waar weinig ruimte is om het verzekeringskarakter van het product te 

benadrukken en altijd alleen na specifieke toestemming van de adverteerder, aan te vragen via 

affiliates@greenhousegroup.com: 

● Ronde risicometer + link naar www.afm.nl/risicometer 

● het DELA CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering 

● De verhouding van het woordgebruik sparen vs geld opzij zetten moet 30-70 zijn 

● De lange versie van punt 2 van de voordelen/nadelen gebruiken, alles in hetzelfde lettertype 

 

Overige woorden die niet mogen: 

 

gegarandeerde rente van 2,75% vaste rente van 2,75% 
gegarandeerd rendement  gegarandeerd eindbedrag 

veilig geld opzijzetten geld opzijzetten 
 

Kijk in het normenkader voor een overzicht van alle regels, zie bijlage. 

12. Overige bepalingen 
 

Het recht blijft bestaan om affiliates zonder opgaaf van reden uit te sluiten en/of sales af te keuren indien: 

● er onduidelijkheid is over de bron van het verkeer; 

● sales worden gerealiseerd waarvan geen affiliate ID / transactie ID bekend is; 
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● de genoemde voorwaarden niet worden nageleefd. 

Affiliates zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het promotiemateriaal op hun 

media. Eventueel beëindigde acties moeten door de affiliate worden verwijderd of worden vervangen  door 

nieuw beschikbaar gesteld materiaal. 

 

Bijlage 
 

I. Ronde risicometer offline 

Richtlijnen risicometer 

● De ronde risicometer moet minimaal 4 cm bij 4 cm zijn, en minimaal 5% van de oppervlakte.  

● De risicometer moet rechtsboven het artikel geplaatst worden.  

● Als de uiting meer pagina's omvat, wordt de risico-indicator weergegeven op de eerste pagina 

waar productinformatie wordt gegeven.  

 

II. Ronde risicometer online 

● Deze moet leesbaar zijn (hier zal waarschijnlijk een verschil zijn tussen mobiel en desktop) 

● De risico-indicator moet een minimale grootte hebben van 180 bij 180 pixels waarbij een 

schermresolutie van 1024 × 768 pixels als uitgangspunt geldt. 

● Deze moet klikbaar zijn naar site AFM: https://www.afm.nl/risicometer 

● Deze moet rechtsboven geplaatst worden 

● Is de ronde variant of de 180 pixels niet mogelijk, dan graag contact opnemen met 

affiliates@greenhousegroup.com 

 

Als er geen ‘gewone’ RI geplaatst kan worden en als er bovendien helemaal geen plaatje mogelijk is, gelden de 

volgende vrijstellingsvermeldingen: 

 

Lange tekst 

Bij een reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet is de tekst als volgt: 

‘Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is’ 

De tekst verwijst de consument door middel van een hyperlink naar www.afm.nl/risicometer. 

Alleen als aan de volgende vereisten is voldaan, mag deze tekst in plaats van een afbeelding van de RI worden 

opgenomen: 

● Er kan geen gebruik gemaakt worden van een afbeelding, maar er is wel voldoende ruimte voor 
het opnemen van de volledige waarschuwingstekst. 

● DELA heeft op schrift aantoonbaar gemaakt waarom niet aan de voorschriften kan worden 
voldaan. Dit kan bijvoorbeeld door een gedetailleerde beschrijving van de situatie met daarbij 
een schriftelijke verklaring (van bijvoorbeeld een aanbieder van digitale advertentieruimte) 
waaruit blijkt dat de digitale advertentieruimte in het geheel geen afbeeldingen toelaat. De AFM 
kan DELA hierom vragen. 
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Als het toch mogelijk is om een keuze te maken om afbeeldingen in een advertentie op te nemen, maar daar 

door DELA geen gebruik van wordt gemaakt, mag geen beroep worden gedaan op de uitzondering. 

 

Korte tekst 

Het kan voorkomen dat de eerstgenoemde tekst te lang is voor de reclame-uiting. Dan geldt voor een 

reclame-uiting in de vorm van een ingekorte tekst op internet de volgende tekst: 

‘Risico van dit product is zeer klein’ 

De tekst verwijst de consument door middel van een hyperlink naar www.afm.nl/risicometer. 

De ingekorte tekst heeft naast de eisen zoals genoemd bij de lange tekst, de volgende extra 

vormvoorschriften: 

● Onderaan in dezelfde lettergrootte als de overige tekst in de reclame-uiting. 
● Enkel in de kleur zwart of rood. 
● Indien mogelijk, vetgedrukt en gecentreerd onderaan (dit is niet altijd mogelijk, zoals 

bijvoorbeeld bij Google Adwords). 
● Duidelijk leesbaar, zichtbaar, en herkenbaar. 
● Net als bij de lange tekst, kan de AFM bij de ingekorte tekst aan DELA verzoeken dat zij schriftelijk 

aantoont waarom niet aan de voorschriften kan worden voldaan. Hierbij geldt eenzelfde 
gedetailleerde beschrijving van de situatie met daarbij een schriftelijke verklaring waaruit blijkt 
dat de volledige waarschuwingstekst niet past. Alleen dan mag een ingekorte tekst in plaats van 
een lange tekst worden opgenomen als vrijstellingsvermelding. 

 
III. Risico-indicator video’s 

Let op: er is een aparte risico-indicator voor video’s. Een balk die altijd onder in beeld moet zijn, conform deze 

video: https://youtu.be/NCylasx72XI. 

IV. Informatie over kosten 

Als informatie over kosten wordt gegeven: rendementen, eindbedrag en kosten beiden weergeven in absolute 

getallen of beiden in percentages en daarbij de kosten altijd cumulatief weergeven. 
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