
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex MARKETING - MERKRICHTLIJNEN, WEBSITE/WEBWINKEL HANDLEIDING & 
RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA 
 
Conform de distributieovereenkomst treft u onderstaand een beknopt overzicht van de 
relevante informatie met betrekking tot: 
- de merk richtlijnen,  
- specifieke richtlijnen met betrekking tot het gebruik van onze materialen op websites van 
derden (“de website handleiding”), 
- specifieke richtlijnen met betrekking tot het gebruik van onze materialen op web winkels 
(“de webwinkel handleiding”), 
 - specifieke richtlijnen met betrekking tot het gebruik van onze materialen op sociale media 
kanalen, 
voor wat betreft het merk Faber. 
 
MERK RICHTLIJNEN: 
 
Voor de huisstijlregels rondom het gebruik van de merken van merkeigenaar verwijzen wij 
naar bijgaande merkrichtlijnen van Faber: 
 

- https://www.faberfires.com/nl-nl/faber-pro/merk-materiaal 

 
Alle beschikbare digitale materialen kunt u eenvoudig vinden op:  

- Faber: www.faberfires.com/nl-nl/faber-pro 

NB: geen login noodzakelijk. 
 
Per merk en serie producten kunt u alle benodigde materialen (logo, foto, video, tekst) 
vinden en downloaden voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om materialen op enigerlei 
wijze te bewerken zonder hiervoor op voorhand toestemming te hebben gevraagd aan 
merkeigenaar, via: marketing@glendimplex.nl  
 
NB: voor het gebruik van fotografie en video’s met modellen geldt een aanvullende 
disclaimer i.v.m portretrecht. Deze is te vinden op: https://www.faberfires.com/nl-
nl/bedrijf/juridischevoorwaarden 
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WEBSITE / WEBWINKEL HANDLEIDING - SPECIFIEKE RICHTLIJNEN M.B.T 
WEBSITE/WEBWINKEL GEBRUIK: 
Met betrekking tot de weergave van onze producten op de overzicht/categoriepagina van 
websites/webwinkels verwachten wij minimaal dat de volgende velden uit de centrale 
product feed worden meegenomen in de <body> van de betreffende pagina:  Brand & 
Product Title  
 
Met betrekking tot de weergave van onze producten op de detail/productpagina van 
websites/webwinkels verwachten wij minimaal dat de volgende velden uit de centrale 
product feed worden meegenomen in de <body> van de betreffende pagina: Brand , Product 
Title, Product Sub-Title & Short Product Description 
 
Indien er een weergave is van aanvullende productspecificaties op de detail/productpagina 
van websites/webwinkels maakt u gebruik van de indeling zoals deze is opgenomen in de 
centrale product feed – zie bijlage 1. 
 
NB: deze informatie is ook terug te vinden in het Faber dealerhandboek. 
 
Daarnaast verwachten wij een duidelijk zichtbare <a href="url">link text</a> link (link tekst 
bevat minimaal de velden Brand & Product Title uit de centrale productfeed) naar de 
betreffende productpagina op onze website: 
 

- Voor Faber producten kunt u deze vinden onder: https://www.faberfires.com/nl-
nl/haarden/e-matrix-serie/e-matrix-1050-400-iii#e1032400 

 
De centrale product feed is te vinden op: https://www.faberfires.com/nl-nl/node/89951 
 
NB: bij vragen over (speciale aanpassingen van) de centrale product feed neem u contact op 
met de afdeling marketing via: marketing@glendimplex.nl 
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SPECIFIEKE RICHTLIJNEN M.B.T SOCIALE MEDIA GEBRUIK: 
 
Op de diverse social media kanalen van distributeur zal bij iedere uiting waarin gebruik 
wordt gemaakt van onze materialen en/of melding wordt gedaan van onze merken en/of 
producten altijd de juiste merknaam (Brand), productnaam (Product Title) & vlam-
technologie (Product Sub-Title) worden vermeld in de (begeleidende) tekst van de uiting. 
 
Daarnaast wordt bij deze uitingen ook altijd in een tag vermeld naar de betreffende 
merkpagina in het specifieke social media kanaal dat gebruikt wordt voor deze uiting: 
 
instagram.com/faberhaarden 
www.facebook.com/FaberHaarden 
youtube.com/user/FaberInternational 
 
Indien de mogelijkheid bestaat om links te plaatsen in de bio’s van de social media profielen 
of gebruik wordt gemaakt van een dienst als Linktree dienen de onderstaande websites van 
Faber gelinkt te worden.  
https://www.faberfires.com/ 
 
Voor alle uitingen op social media waarbij gebruik wordt gemaakt van onze materialen en/of 
melding wordt gedaan van onze merken en/of producten geeft distributeur stilzwijgend 
toestemming voor het delen van deze uiting via de eigen (social media) kanalen van 
merkeigenaar. 
 
Wij behouden ons het recht voor om bij het niet naleven van deze richtlijnen bij het gebruik 
van deze materialen tijdens het uitvoeren van uw marketingactiviteiten de 
distributieovereenkomst eenzijdig op te schorten voor onbepaalde tijd. 
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Bijlage 1: 
 

 

B enaming in D ealerhandbo ek F aber ‘Attributes’ in Product Feed

Verwarmingfunct io nalite it H eat ing funct io n

A fvo ermateriaal C himney diameter 

Watts: H eat  Output  N o m max. (P )

Vo lts: A c input vo ltage (Vo lt ) :

Waterverbruik: Water co nsumptio n 

Waterdruk: Water pressure 

Water aansluit ing: Water co nnect io n 

B uitenmaten B xH xD : B uild in dim LxH xW

Vuurbeeld (B xH ): Viewing windo w

B rander: B urner type

D eco rat ie  o pt ies: M edia bed

A chterwand: B ackwall o pt io ns 

A fstandbediening: C o ntro ller type 

Vermo gen: N o minal heat  o utput  (kw) 

B esturingssysteem: Operat ing system 

Energielabel: Energy label

Opties ( tegen meerprijs) A ccesso ires to  upsell

T ypeaanduiding(en): T ype 

T ype: Vent terminat io n 

D iameter afvo er/ aanvo er C himney diametre 

Gasaansluit ing: Gas co nnect io n 


