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10 tips over e-Marketing (stand van zaken per 7 mei 2010) 

1. Zorg ervoor dat ieder elektronisch bericht met een commerciële, ideële of 
charitatieve boodschap (hierna e-Marketing) de identiteit bevat van de verzender 
en de mogelijkheid biedt van verzet tegen ontvangst van deze berichten (opt-
out). 

2. De hoofdregel is opt-in: voor verzending van e-Marketing is de voorafgaande 
toestemming van de ontvanger vereist, tenzij beroep op een uitzondering kan 
worden gedaan (zie onder 4). 

3. Zorg ervoor dat aantoonbaar is dat de ontvanger zijn toestemming heeft 
gegeven, bijv. door een tick box die door abonnee zelf moet worden aangevinkt, 
bevestiging van aanmelding voor berichten (dubbele opt-in). 

4. Opt-in is niet vereist in de gevallen genoemd onder 5 en 6. 
5. Opt-in is niet vereist voor het versturen van e-Marketing aan rechtspersonen en 

natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep 
indien: 
a. zij contactgegevens bekend hebben gemaakt voor het doel van direct 

marketing; 
b. de ontvanger is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en 

voldaan is aan de daar toepasselijke regelgeving. 
6. Opt-in is niet vereist als e-Marketing wordt verzonden naar ‘vaste klanten’, op 

voorwaarde dat aan de onder a tot en met d genoemde voorwaarden wordt 
voldaan:  
a. de elektronische contactgegevens moeten zijn verkregen in het kader van een 
verkoop van een product of dienst; 

b. de e-Marketing moet betrekking hebben op eigen, gelijksoortige producten of 
diensten; 

c. bij verkrijgen van de elektronische contactgegevens moet aan de klant de 
gelegenheid zijn geboden zich te verzetten tegen het gebruik van 
contactgegevens voor e-Marketing (opt-out); 

d. indien de klant bij het verzamelen van zijn elektronische contactgegevens 
geen gebruik heeft gemaakt van de opt-out mogelijkheid, moet vervolgens in 
iedere boodschap opt-out worden aangeboden.  
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7. Zorg ervoor dat verzending van e-Marketing onmiddellijk wordt gestaakt, 
wanneer de ontvanger verzet heeft aangetekend (opt-out) of een eerder gegeven 
toestemming (opt-in) intrekt.  

8. Verstuur niet ongevraagd zogenaamde krabbels met een commerciële, 
charitatieve of ideële boodschap aan de persoonlijke profielen beschikbaar op 
sociale netwerksites (zoals Hyves). 

9. Ontvangers kunnen klachten over e-Marketing indienen op www.spamklacht.nl 
10. Overtreding van de regels voor e-Marketing kan leiden tot handhaving van de 

OPTA. De maximale boete bedraagt € 450.000,--. 
 
 
Vragen?  Bel of mail:  
 
Hester de Vries (020 – 550 6657, Hester.de.Vries@kvdl.nl) of 
 
Nicole Wolters Ruckert (020 – 550 6746, Nicole.Wolters.Ruckert@kvdl.nl) 


