
RICHTLIJNEN BEELDGEBRUIK
Voor al onze perscontacten geldt dat zij gebruik kunnen maken van 
onze packshots en sfeerbeelden/imagebeelden ten behoeve van ad-
vertising, 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. 

Voor vragen of onduidelijkheden kun je ons bereiken op het volgen-
de e-mailadres: PRnetherlands@bestseller.com

DOWNLOAD ALLE PACKSHOTS (1) + 
CONTENT (2) VANUIT PERSBERICHTEN 
EN THEMAMAILINGS
Speciaal voor onze Nederlandse pers en mediacontacten hebben wij 
onze eigen NL beeldbank gecreëerd waar je te allen tijde terecht kunt 
voor packshots van alle items die verkrijgbaar zijn in Nederland.

LET OP! Voor packshots geldt dat deze alleen van 1 maand vòòr, de 
betreffende maand en 1 maand ná de publicatiedatum mogen wor-
den gebruikt. Alle overige content mag NIET gebruikt worden.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1lv6TmW1g6nkeQB5ScjdHAV8uUfR2IF7N?usp=sharing
http://www.bestsellernederland.nl
https://www.instagram.com/bestsellerpr_nl/
https://www.instagram.com/bestsellerpr_nl/


CAMPAGNEBEELDEN
BEELDBANK LOGINS
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
https://press.only.com/only-play/
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

press
press
press@bestsellerpress.com
press
press
press
press
press
press
press@bestsellerpress.com
press@bestsellerpress.com

press
press
press

press
press
press
press
press
press

press
press@bestsellerpress.com
press

press@bestsellerpress.com

PASSWORD

onlypress
noisymay
bestseller
onlypress
onlypress
piecespress
selected
veromoda
vila
bestseller
bestseller

jackjones
onlypress
selected

nameitpress
nameitpress
onlypress
jackjones
nameitpress
piecespress

onlypress
bestseller
jackjones

bestseller

http://press.only.com/jacqueline-de-yong
http://press.noisymay.com 
http://press.bestseller.com/object 
http://press.only.com/only
https://press.only.com/only-play/
http://press.pieces.com
http://selected.getbynder.com
http://press.veromoda.com 
http://press.vila.com 
http://press.vila.com 
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

