Begeleidend schrijven gebruik IVG door bedrijven

Hoe kunt u als bedrijf gebruik maken van het Informatiecentrum
voedingssupplementen en gezondheid (www.ivg-info.nl)?
Toegestaan:
Algemene verwijzing
•

•

Als bedrijf kunt u een verwijzing maken naar de homepage van het informatiecentrum op
algemene pagina’s van uw website (bijvoorbeeld de homepage), in algemene mailingen,
via algemene social media berichten en in bijvoorbeeld de handtekening onder uw e-mail.
o Bijvoorbeeld: ‘Bekijk www.ivg-info.nl voor meer informatie over
voedingssupplementen en gezondheid.’
In informatie die u verstrekt met artikelen, nieuws en achtergronden over een onderwerp
(zwangerschap, weerstand enz.) waarin geen product genoemd wordt, en niet direct of
indirect verwezen wordt naar een product, kunt u linken naar een specifieke pagina in
‘alle voedingssupplementen’, of naar een pagina in ‘Gezondheid’.

Social media
•

Via een niet-commercieel kanaal kunt u berichten van ons delen.

Niet toegestaan:
Linken in reclame
•

Maak in product-gerelateerde communicatie aan consumenten en beroepsbeoefenaren
geen directe link naar een webpagina van het IVG. Dit geldt voor zowel de homepage, als
specifieke pagina’s over ingrediënten.

Op de homepage van het IVG staat de pay-off ‘Gezond met voedingssupplementen’. Deze pay-off
kan niet aan voedingssupplementen gekoppeld worden die geen gezondheidsclaims kunnen
dragen.
Op de website van het IVG staan mogelijke effecten van ingrediënten, die niet toegestaan zijn als
gezondheidsclaim. Daarnaast gaan we onder ‘Gezondheid’ soms dieper op gezondheidseffecten
in, dan volgens de Claimsverordening is toegestaan.

Social media
•

Via een eigen commercieel social mediakanaal kunt u geen berichten van ons delen met
niet toegestane gezondheidsclaims of medische claims.
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Hoe verwijzen naar IVG?
Om een verwijzing te maken naar www.ivg-info.nl kunt u gebruik maken van een korte tekst of het
logo. Daarnaast zijn er ook verschillende banners en filmpjes beschikbaar. Voor gebruik hiervan
wordt er een voorwaarde gehanteerd. Zie uitleg hieronder.

Koppeling
Omdat de banners en filmpjes diverse algemene gezondheidsclaims bevatten voor de
productgroep voedingssupplementen, kunnen ze niet zonder voorbehoud door bedrijven worden
gebruikt. De materialen kunnen bijvoorbeeld niet worden gekoppeld aan producten in uw
assortiment.

Check eerst de uiting
Wilt u linken naar de website van het IVG met een banner of filmpje?
➢ Stuur dan eerst de uiting ter controle naar NPN. Dan kijken wij met u mee. Zo voorkomen
we dat we ongeautoriseerde reclame maken.
De media kit is hier beschikbaar: https://www.ivg-info.nl/voor-de-pers/

Augustus 2020

