Oktober 2009
■

Nieuwe telecomwet van kracht

■

Uw partner in communicatie

Beste relatie,

Nieuwe telecomwet van kracht
Per 1 oktober 2009 is de nieuwe Telecomwet van kracht geworden. Het reeds bestaande spam
verbod is naast rechtspersonen nu ook van toepassing op natuurlijke personen die een beroep of
bedrijf uitoefenen. Een goede zaak. Maar welke consequenties hebben deze veranderingen voor
uw adressenbestand? Als uw partner in communicatie zetten we de regels voor u op een rijtje.

Wat houdt de wet precies in?
-Er geldt een opt-in regime: alleen wanneer de potentiële zakelijke (en privé) ontvanger vooraf heeft aangegeven
open te staan voor reclame is commercieel e-mailen of faxen toegestaan.
-Het blijft toegestaan zonder voorafgaande toestemming een elektronische mailing te sturen aan bestaande klanten
met aanbiedingen van gelijksoortige producten en diensten. Het begrip gelijksoortig is niet wettelijk bepaald. Wel
moet in elke mail de mogelijkheid worden geboden om toezending van mails te stoppen
-Klachten over zakelijke spam kunnen straks worden ingediend via spamklacht.nl.
De OPTA kan op basis daarvan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal € 450.000.
-Abonnees buiten de Europese Economische Ruimte mag u per e-mail of fax benaderen, mits is voldaan aan de in
dat land geldende voorschriften met betrekking tot ongevraagde elektronische communicatie.

Hoe nu verder?
Met de volgende tips kunt u ook na 1 oktober uw (potentiële) relaties blijven bereiken.
1) Breng uw relaties op de hoogte. Bied uw relaties in een mailing een afmeldingsmogelijkheid en verwijs hierbij
naar de nieuwe wetgeving.
2) Maak het nieuwe relaties makkelijk zich aan te melden via bijvoorbeeld uw website.
3) Maak uzelf bekend. Voeg een correcte afzender en duidelijke onderwerpregel toe aan de mailings.

Uw partner in communicatie
Zoekt u een goede partij die uw mailings correct en zorgvuldig voor u verzorgt? Print IT Design verzorgt uw mailing
van ontwerp tot verzending. Maar ook bij het opstellen van het bericht waarin u uw relaties toestemming vraagt om
hen te mailen helpen wij met alle plezier. Zo voldoet u aan de wettelijke regelgeving en blijft u in contact met uw
relaties. Wilt u weten wat er zoal mogelijk is? Onze medewerkers staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Het Print IT Design Team

T. 0174 52 00 34 │F. 0174 52 02 48 │ E. pr@printitdesign.nl │ www.printitdesign.nl
Stelt u geen prijs op deze mailing? Stuur dan een e-mail naar pr@printitdesign.nl met als onderwerp ‘afmelden’

