
Richtlijnen datakwaliteit 

Deze richtlijnen gelden voor NVM, VBO en 

VastgoedPRO makelaars 



Waarom deze richtlijnen*? 

Funda heeft richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat de informatievelden 

op funda wordt misbruikt voor reclamedoeleinden, zoals promotie van het 

kantoor of van derden. Deze informatievelden zijn enkel en alleen bedoeld 

voor het verschaffen van pure (object)informatie, waarmee de kwaliteit van 

de website kan worden gewaarborgd.  

 

In dit document zetten wij uiteen wat wel en wat niet is toegestaan 

aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling  

customer service via customerservice@funda.nl of T. 020–561 82 29.  
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* Ten overvloede wijzen wij u er op dat u als makelaar gehouden bent aan het reglement 

lidmaatschap van de branchevereniging waarbij u bent aangesloten. 

mailto:customerservice@funda.nl


NIET toegestaan: 

 Foto’s met reclame uitingen t.b.v.: 

• het eigen kantoor (bv logo, naamsvermelding, ‘te koop’ bord) 

• een dienstverlening/product (bv overbruggingsgarantie, no risk clausule, open huis, 

aankoopcampagne) 

• promotie van derden 

• marketingcampagne van makelaarsverenigingen 

 Toevoeging aan foto’s, zoals bv (gekleurde) kaders om foto’s heen, tekst in foto’s en/of 

meerdere afbeeldingen in 1 foto. 

 Omschrijvingsteksten met: 

• Verwijzing naar het eigen kantoor (bv e-mailadres, website URL, telefoonnummer) 

• Aanprijzing van of verwijzing naar een dienstverlening (bv merknamen, ketens) 

• Promotie van derden 

 Objecten aanmelden onder een andere postcode dan de werkelijke postcode (om bijvoorbeeld 

de ligging of het adres te beinvloeden) 

 Objecten aanmelden onder een andere prijs dan de werkelijke vraagprijs met verwijzing in de 

omschrijvingstekst naar eventuele subsidiemogelijkheden.  

 Mediaproducten (zoals 360º foto’s, video e.d.) waarvan de inhoud niet gaan over het 

betreffende object (bv nabijgeleden park, marktplein o.i.d.)   

 QR-codes mogen niet worden vermeld in het fotoveld. Het is WEL toegestaan om dit in de 

brochure op te nemen. 
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WEL toegestaan: 

 Een verwijzend pijltje om een appartement binnen een groter 

complex of gebouw aan te geven. 

 

 Mediaproducten* (brochure, video, plattegrond etc.) met promotie 

(logo, naamsvermelding) van eigen kantoor/leverancier MITS niet 

buitensporig aanwezig en met als doel informatie over het object 

te geven en niet over het kantoor. 

 

 De laatste objectofoto mag vooralsnog worden gebruikt voor 

vermelding van (regionele) campagnes van de aangesloten 

branchevereniging (bv aankoopmakelaar).  

 

*Let op! Reguliere foto’s vallen niet onder mediaproducten.  
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