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1. Marketingmed.nl - Gastbloggen

Schrijven voor Marketingmed.nl is een fantastische eer. Samen met de 100 andere auteurs
werken we gezamenlijk aan een mooi doel, een van de grootste (Online)- marketing en Social
media blogs in Nederland en België worden.

1. Check ten alle tijden of er al veel over je blogonderwerp is geschreven, ook op Marketing-
med.nl zelf. Wij vinden het verschrikkelijk als je alle tijd en moeite beter aan een mooi boek
had kunnen geven. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de uniekheid van artikelen. Oude
koeien uit de sloot halen is veel te zwaar, vooral in een concurrerende markt als deze.

2. We plaatsen alleen inhoudelijke artikelen, gericht op het delen van kennis en visie, we
plaatsen geen promotionele content of iets in deze richting.

3. Als auteur schrijf je op persoonlijke titel (en niet uit naam van een organisatie/bedrijf). Juist
jouw mening maakt een artikel zo interessant. De organisatie waarvoor je werkt kan uiteraard
wel bij je naam en in je profiel vermeld worden, graag zelfs.

4. Kwaliteit gaat ten alle tijden boven kwantiteit. We hanteren om deze reden dan ook een
richtlijn van ongeveer 1000 woorden per artikel. Dit vooral omdat we de auteur zo de kans
bieden om dieper op het onderwerp in te gaan en het onderwerp volledig uit te diepen.

Leuke feiten voor (toekomstige) auteurs:

Marketingmed.nl bestaat inmiddels anderhalf jaar en is nu al uitgegroeid tot een bekend en 
respectabel blog. De schrijvers komen uit alle windstreken, van Limburg tot Noord-Gron-
ingen. Psychologiemarketing is een van de favorieten van Marketingmed teamlid Chelsea 
Bosters (Al is het niet zijn vakgebied), de jongste auteur is 19 en de iets minder jongste is 58.

2. Marketingmed.nl - Partnerships

Er bestaat vanuit onze kant altijd interesse tot een partnerships met aanhangende bedrijven.
Wanneer deze interesse wederzijds is kun je het beste contact opnemen met Marketingmed.
nl om de mogelijkheden te bespreken. Partnershipsmogelijkheden zijn o.a.: Contentpartners,
linkpartners, social media partners en meer…
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3. Marketingmed.nl - Artikelen richtlijnen en tips

Let bij het schrijven van een artikel op de volgende punten:

- Houd rekening met de lengte van jouw artikel: tussen de 750 en 1500 woorden wordt als 
prettig ervaren.

- Deel vernieuwende content wat nog niet/nauwelijks ergens anders te vinden is. Zo blijft 
Marketingmed vernieuwend. 

- Gebruik minimaal 2 afbeeldingen in je artikelen. De afbeeldingen moet informeren/
amuseren of illustreren. Deze afbeeldingen moeten rechtenvrij zijn, of met toestemming 
van de dienstdoende fotograaf. 

- Headerafbeeldingen moeten worden gezet in de afmeting 860 px breed bij 250 px hoog. 

- Schrijf artikelen die begrijpbaar zijn voor marketeers en niet-marketeers. Hapklare con-
tent is het doel. 

- Gebruik een lezersvraag aan het einde van het artikel om de lezer te prikkelen. 

Zonder enige verplichting daartoe heeft Marketingmed de mogelijkheid om artikelen te wei-
geren of verwijderen. Marketingmed kan hier bijvoorbeeld gebruik van maken wanneer het 
artikel in strijd is met deze richtlijnen of de algemene voorwaarden. Ook mogen wij het ar-
tikel ten alle tijen weigeren als er enige gegronde reden bestaat dat het artikel deels/volledig 
bestaat uit onwaarheden.
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4. Marketingmed.nl - Algemene voorwaarden

1. Auteurs bereiden hun artikelen zo volledig mogelijk voor en bieden deze ter review aan.  
Eindredactie en inplannen gebeurt door de redactie van Marketingmed, waarbij er natuurlijk 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de auteurs.

2. In artikelen mag geen ongepast taalgebruik en geen persoonlijke beledigingen voorkomen.

3. Promotie van eigen producten of diensten in een artikel is niet toegestaan, tenzij anders 
overeengekomen; artikelen mogen eveneens niet gericht zijn op linkbuilding doeleinden.

4. Het is niet toegestaan om zonder toestemming of duidelijke bronverwijzing artikelen van 
andere sites geheel of gedeeltelijk over te nemen. Bij vertalingen moet er een duidelijke bron-
vermelding zijn, op de juiste manier geplaatst.

5. Auteurs mogen zich niet laten betalen om te schrijven over producten, diensten of organ-
isaties. Ook niet bij onze sponsored content artikelen.

6. Alleen indien expliciet met de redactie afgesproken mag er een sponsored content (Ge-
sponsord artikel) worden gepuclieerd. 

7. Auteurs zijn 100% verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afbeeldingen en teksten die ze 
op de website van Marketingmed publiceren. Marketingmed controleert alleen of de kwaliteit 
van de artikelen en afbeeldingen aan onze eisen voldoet, en geeft indien nodig, suggesties.

8. Artikelen worden in principe niet op andere sites doorgeplaatst, tenzij anders afgesproken. 
We proberen hiermee de lezers authentieke content te bieden.

9. De op Marketingmed.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm 
van garantie of aanspraak op juistheid en kunnen op elk moment worden gewijzigd.  

10. Doorplaatsing van artikelen op de eigen site of blog is wel mogelijk, enkel en alleen na het 
moment van plaatsing op Marketingmed en met verwijzing naar het eerder geplaatste artikel. 

11. Door het plaatsen van content en het accepteren van onze voorwaarden geef je Market-
ingmed het recht om de content volledig te mogen blijven gebruiken en de bevoegdheid om 
deze te verspreiden via diverse on- en offline kanalen, waaronder onze nieuwsbrief, social 
media kanalen en eventuele toekomstige promotionele kanalen, zowel on- als offline.
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5. Marketingmed.nl - Aansprakelijkheid Marketingmed

Hieronder vind je de algemene voorwaarden omtrent het onderwerp ‘aansprakelijkheid’:

1. Marketingmed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de 
website. Zo kan het voorkomen dat de website(s) niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud 
of slecht bereikbaar zijn door een storing. Ook is Marketingmed niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content op de website(s) of enige hy-
perlinks naar andere webpagina’s.

2. Je kunt Marketingmed niet aansprakelijk houden voor wat door auteurs wordt geplaatst of 
gedaan. Aangezien de meeste content op Marketingmed afkomstig is van externe auteurs, 
geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid, kwaliteit en rechtmatigheid van de content.

Marketingmed kan te allen tijde besluiten haar diensten en website(s) te veranderen, beperken of te 
beëindigen. Hiervoor kan Marketingmed niet aansprakelijk worden gehouden.
Mocht je na het lezen van de gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben, of wil je algemene ge-
gevens van Marketingmed weten, neem dan contact met ons op. Dit kan via de contactpagina of 
direct via info@marketingmed.nl

www.marketingmed.nl info@marketingmed.nl +31641431340


