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INLEIDING
 
In deze Brand Content Guidelines leggen wij uit waarom goede online 
brandcontent zo belangrijk is voor Bever.nl en wat we hierin van leveranciers 
verwachten. Het uiteindelijke doel is om de merken zo zorgvuldig mogelijk te 
presenteren naar onze klanten en de verkoop hiervan te stimuleren.

In de volgende hoofdstukken geven we richtlijnen voor het aanleveren ervan. 
Mocht er niet aan de basis richtlijnen kunnen worden voldaan, dan zijn wij 
helaas genoodzaakt om zelf brandcontent te creëren.
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1. MERKLOGO
Zichtbaarheid en herkenning begint met het logo.

Voldoet aan de volgende eisen:
• Is opgemaakt als vector logo.
• Aangeleverd in AI, EPS, PDF bestand.

2. MERKTEKST
Om merken zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen op Bever.nl, 
staat er onderaan de product pagina’s een merkverhaal. 
Dit beschrij�  het unieke verhaal van een merk en neemt zaken als missie en 
kernwaarden mee. Tevens draagt het bij aan de vindbaarheid van het merk 
op Bever.nl.

MERKTEKST – BASIS *
* Indien niet aangeleverd, brengen wij creatiekosten in rekening bij de leverancier.

Voldoet aan de volgende eisen:
• Een merktekst van minimaal 75 woorden.
• In vloeiend- en correct Nederlands vertaald en/of geschreven.
• Aangeleverd in een Word- of Excel document.

MERKTEKST – EXTRA’S
Kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:
• Een merktekst uitgebreid naar maximaal 400 woorden.
• In de teksten wordt geschreven met ‘ je’ en ‘ jouw’, niet met ‘u’ en ‘uw’.
• Gebruik geen speciale tekens, als ® of ©.
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KOSTEN PER MERK

MERKTEKST € 15,-

3. MERKVIDEO
Een video is een goede aanvulling op de merktekst en biedt een uitstekende 
visuele ondersteuning.

MERKVIDEO - BASIS
• Een video is een mooie toevoeging voor het merk, maar wij begrijpen dat  
 nog niet elk merk een merkvideo hee� . Indien beschikbaar dienen de 
 video’s aan de volgende eisen te voldoen: 

MERKVIDEO – EXTRA’S
• Online beschikbaar via bijv. Youtube of Vimeo.
• Kwaliteit: min. 720p
• Nederlands of Engels gesproken en/of ondertiteld.

4. KOSTEN
De leverancier voorziet Bever B.V van content, volgens de richtlijnen die onder 
'basis' aanlevering zijn opgesteld.
 

KOSTENTABEL
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6. CONTACTGEGEVENS
Vragen of onduidelijkheden omtrent de product content aanlevering? 
Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

ALGEMEEN
Email: content@bever.nl
Telefoonnummer: +31(0)79 347 1111

TEAMLEAD PRODUCT CONTENT
Arthur Snijders
E-mail: arthur.snijders@bever.nl
Telefoonnummer: +31(0)79 347 1111
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