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AFMETINGEN:
De volgende maten zijn beschikbaar op Beslist.nl.
Naast de afmetingen staan het maximaal aantal kb’s wat toegestaan is op die positie:
•

Skyscrapers:

120x600 pixels (max 49 kb)

•

Leaderboard:

728x90 pixels (max 49 kb)

•

Billboard:

970x250 pixels (max 49 kb)

•

Medium Rectangle

300x250 pixels (max 49 kb)

DE VERSCHILLENDE BESTANDSFORMATEN:
De volgende bestandsformaten zijn bruikbaar: Flash, GIF, JPG en PNG. Third-party tags zijn ook mogelijk. Indien wordt
gekozen voor Flash, lever dan altijd ook GIF aan als back-up.
De volgende bestanden zijn bruikbaar: (Third-party tags zijn ook mogelijk)
•

GIF:		

(max 49 kb)

•

JPG:

(max 49 kb)

•

PNG:		

(max 49 kb)

•

HTML 5:		

(max 49 kb)

ADVERTENTIESPECIFICATIES:
Specificaties / Limiet Audio

Toegestaan middels mute-off; max duur: 15 sec

Limiet Animatie / Looping

Toegestaan; max duur: 15 sec, Loop Limiet: Onbeperkt

AUDIO
Audio mag alleen door de gebruiker worden geïnitieerd middels mute-off en mag nooit automatisch starten. De mute-knop
dient in ieder frame van de uiting duidelijk zichtbaar te zijn.
VIDEO
Indien streaming video wordt gebruikt in de uiting, dient de video altijd een stop, pauze, play -en mute-functie te bevatten.
De video mag alleen de eerste keer automatisch starten. Replay van de video mag alleen door de gebruiker worden
geïnitieerd. De video mag max. 15 seconden duren
ANIMATIE
Animatie mag maximaal 15 seconden duren, loopen is onbeperkt toegestaan binnen 15 seconden. Gebruik slowmotion
en vervaging om ervoor te zorgen dat de animatie vloeiend loopt. Snelle en plotselinge bewegingen worden als uiterst
irritant ervaren. Gebruik geen effecten die ‘door de pagina breken’ of de inhoud onleesbaar maken.
ANDERE SPECIFICATIES
De uiting heeft een rand van 1 pixel [bij voorkeur grijs [#666666] of zwart, hoewel u ook een andere kleur kunt gebruiken
die de advertentie duidelijk onderscheidt van de inhoud].

Er kan van adverteerders worden gevraagd om advertentie-uitingen aan te passen of extra voorwaarden toe te voegen
teneinde te worden toegelaten op Beslist.nl.
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