
RICHTLIJNEN BEELDGEBRUIK
Voor al onze klanten geldt dat zij gebruik kunnen maken van onze 
packshots en sfeerbeelden/imagebeelden ten behoeve van adverti-
sing, redactioneel gebruik voor magazines of reclame folders en op 
online kanalen. 

Let op de aangegeven tijdsperiode waarin je het beeld mag gebruiken. 
Dit is in verband met de beeldrechten. Indien je de beelden na deze 
tijdsperiode gebruikt loop je het risico op een claim. De periode dat 
de beelden gebruikt mogen worden staat bij het beeld vermeld op de 
beeldbank van het desbetreffende merk.

Indien je een beeld in je marketing uitingen plaatst, dient dit ALTIJD 
te zijn voorzien van naamsvermelding. Dit kan door het plaatsen van 
het desbetreffende logo of vermelding van het merk (merknaam in 
hoofdletters) in het beeld. 

Je eigen logo/klantnaam dient altijd groter te worden afgebeeld 
dan het logo van het BESTSELLER merk, zodat duidelijk is dat jij de 
afzender bent van de uiting. Indien het logo samen met logo’s van  
andere merken die je verkoopt wordt afgebeeld, dient het logo van 
het BESTSELLER merk van gelijkwaardig formaat te zijn als de  
overige logo’s.

Je dient de advertentie, folder of magazine ALTIJD vóór drukwerk 
ter goedkeuring voor te leggen aan BESTSELLER. Bij onjuist gebruik 
loop je risico op een claim.

Voor vragen kun je contact opnemen met het Marketing & PR team:
marketingnetherlands@bestseller.com

FOLLOW US
Voor een kijkje achter de scher-
men, sneek peaks van de nieuwe 
collecties en andere nieuwtjes volg 
je ons PR Instagramaccount. Klik 
op onderstaand icoon!

BLIJF UP-TO-DATE
Voor alle pers en mediainformatie 
vanuit BESTSELLER Nederland 
kun je te allen tijde terecht op onze 
nieuwe website. Klik op onder-
staande button of ga naar: 
www.bestsellernederland.nl



LOGINS BEELDBANK

WOMAN

JACQUELINE de YONG
NOISY MAY
OBJECT
ONLY
ONLY PLAY
PIECES
SELECTED FEMME
VERO MODA
VILA

Y.A.S

MEN

JACK&JONES
ONLY & SONS
SELECTED HOMME

KIDS

NAME IT (HOME)
LMTD
KIDS ONLY
JACK&JONES JUNIOR
LIL’ ATELIER (HOME)
LITTLE PIECES

PLUS SIZE

ONLY CARMAKOMA 
VERO MODA CURVE
JACK & JONES PLUS SIZE

MATERNITY

MAMALICIOUS

WEBSITE

http://press.only.com/jacqueline-de-yong
http://press.noisymay.com
https://app.fashioncloud.co
http://press.only.com/only
http://press.only.com/onlyplay
http://press.pieces.com
http://selected.getbynder.com
http://press.veromoda.com
http://press.vila.com
https://app.fashioncloud.co
https://app.fashioncloud.co

http://press.jackandjones.com
http://press.only.com/only-sons
http://selected.getbynder.com

http://press.nameit.com
http://press.nameit.com
http://press.only.com
http://press.jackandjones.com
http://press.nameit.com
http://press.pieces.com

http://press.only.com/only-carmakoma  
https://app.fashioncloud.co
http://press.jackandjones.com

https://app.fashioncloud.co

USERNAME

wholesale
adss-whs
maak eigen account/username/password
wholesale
wholesale
whs
wholesale
adss-whs
press
maak eigen account/username/password
maak eigen account/username/password

ads
wholesale
wholesale

whs
whs
wholesale
ads
whs
whs

wholesale
maak eigen account/username/password
ads

maak eigen account/username/password

PASSWORD

wholesale
noisymay

wholesale
wholesale
piecespress
Selected2021
veromoda
vila

jackjones
wholesale
Selected2021

nameitpress
nameitpress
wholesale
jackjones
nameitpress
piecespress

wholesale

jackjones

http://press.only.com/jacqueline-de-yong
http://press.noisymay.com
https://app.fashioncloud.co
http://press.only.com/only
http://press.only.com/onlyplay
http://press.pieces.com
http://selected.getbynder.com
http://press.veromoda.com
http://press.vila.com
https://app.fashioncloud.co
https://app.fashioncloud.co
http://press.jackandjones.com
http://press.only.com/only-sons
http://selected.getbynder.com
http://press.nameit.com
http://press.nameit.com
http://press.only.com
http://press.jackandjones.com
http://press.nameit.com
http://press.pieces.com
http://press.only.com/only-carmakoma 
https://app.fashioncloud.co
http://press.jackandjones.com
https://app.fashioncloud.co


DIRECT
WAT IS DIRECT? 
DIRECT is onze B2B tool. Met deze tool kun je 24/7 je actuele orders 
inzien en met onze mobiele app kun je altijd en overal een order plaatsen. 
DIRECT biedt ook de mogelijkheid om content te downloaden via je 
desktop. 

HOE ZOEK JE NAAR CONTENT?
Ga naar https://direct.bestseller.com/#/login en log in. Open vervolgens  
je basketmanager en zoek hier de order waarvan je afbeeldingen 
wilt gebruiken. Vervolgens klik je op de order en klik je op de button  
download content. Je krijgt dan een zip-bestand met alle afbeeldingen 
en een Excelbestand met de artikelinformatie. 

HOE KRIJG JE TOEGANG?
Elke klant van BESTSELLER heeft toegang tot DIRECT. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan kun je contact opnemen met je Sales 
Representative.

FASHION CLOUD
WAT IS FASHION CLOUD? 
Fashion Cloud is een digitaal content uitwisselingsplatform voor 
de mode-industrie. Alle BESTSELLER-merken zijn aanwezig op 
Fashion Cloud en bieden je gratis toegang tot alle packshots,  
productinformatie (stijlnummers, EAN’s, kleuren en maten) en  
marketingmateriaal met vermelding van de gebruiksvoorwaarden.

HOE ZOEK JE NAAR CONTENT?
Via de zoekfunctie kun je filteren op stijlnummer of EAN-code, seizoen, 
bestandstype en kanaalgebruik. Je kunt ook verschillende bestanden 
tegelijk downloaden door deze toe te voegen aan je shopping cart.

HOE KRIJG JE TOEGANG?
Om toegang te krijgen tot dit platform dien je een aanvraag in te  
dienen via: https://app.fashioncloud.co/#/signup.
 
Het is een vereiste dat je klant bent van een merk om toegang te krijgen 
tot deze beelden.

Als je vragen hebt over het platform, kun je rechtstreeks contact  
opnemen met Fashion Cloud via: https://fashion.cloud/en/contact/.

https://direct.bestseller.com/#/login
https://app.fashioncloud.co/#/signup.
https://fashion.cloud/en/contact/


SOCIAL MEDIA
BEELDGEBRUIK OP SOCIAL MEDIA
Rekening houdend met de genoemde rechten op de beeldbank,  
kun je alle beelden met online rechten gebruiken op je social media 
kanalen. Een beeld online posten kan op drie manieren:

► Integreer het logo van het merk op het beeld zoals aangegeven op 
de press site. 

► Voeg het merk toe in de vorm van een tag ‘@’ naar het officiële  
social media profiel

► Vermeld de officiële hashtag ‘#’ van het merk.

REPOSTEN
Indien je een beeld wenst te gebruiken dat je hebt gezien op een  
social media profiel van een BESTSELLER-merk, kun je dit reposten  
via een (gratis) repost app. Gelieve steeds de vermelding naar het 
merk of de persoon van wie deze foto oorspronkelijk is (in geval van  
influencers) te respecteren door middel van een tag ‘@’ of een  
hashtag ‘#’.

De officiële tags en hashtags van onze merken 
staan uitgelicht op de volgende pagina.

@jackandjones
#jackandjones

@jacqueline_de_yong
#jdy #jacquelinedeyong

@veromoda
#veromodacurve

@kidsonly_official
#kidsonlyofficial

@lilatelier_official
#lilatelier

@mamalicious
#mamalicious

@nameitkids
#nameitkids

@object
#object

@only_official
#onlymystyle

@onlyandsons_official
#onlyandsons

@onlycarmakoma
#onlycarmakoma

@onlyplay_official
#onlyplayofficial

@piecesofficial
#mypieces

@selected_official
#selectedfemme 
#selectedhomme

@veromoda
#veromoda

@vila_official
#vilaofficial

@yasapparel
#yasapparel

@jackandjones_plus
#jackandjonesplus

@jackandjones_junior
#jackandjonesjunior

JUNIOR

FOLLOW THE BRANDS

PLUS

@lmtd_official
#LMTD

https://www.instagram.com/object/
https://www.instagram.com/lilatelier_official/
https://www.instagram.com/mamalicious/
https://www.instagram.com/nameitkids/
https://www.instagram.com/jackandjones_junior/
https://www.instagram.com/only_official/
https://www.instagram.com/onlyplay_official/
https://www.instagram.com/onlyandsons_official/
https://www.instagram.com/selected_official/
https://www.instagram.com/onlycarmakoma/
https://www.instagram.com/piecesofficial/
https://www.instagram.com/yasapparel/
https://www.instagram.com/veromoda/
https://www.instagram.com/vila_official/
https://www.instagram.com/kidsonly_official/
https://www.instagram.com/jacqueline_de_yong/
https://www.instagram.com/veromoda/
https://www.instagram.com/jackandjones_plus/
https://www.instagram.com/jackandjones/
https://www.instagram.com/lmtd_official/

