
Flyeren: wat zijn de regels? 
 

Folders uitdelen buiten uw verkoopruimte is aan regels gebonden. Welke zijn dat en 

waar vindt u meer zinvolle en betrouwbare informatie? 

 

Gemeente 
Afhankelijk van uw gemeente is er een vergunning vereist. Doet u de consument tijdens het flyeren 

ook een aanbod (u bent aan het verkopen), dan is er mogelijk ook een ventvergunning vereist. 

Voor het verspreiden van folder huis-aan-huis via de brievenbus is géén vergunning vereist. U moet 

zich wel aan de brievenbusstickers houden: ja/ja – ja/nee – nee/nee. 

Algemene reclameregels 
De algemene reclameregels staan in de Nederlandse Reclame Code. Op flyeren is ook de bijzondere 

reclamecode ‘Fieldmarketing’ van toepassing.  

Fieldmarketing is het planmatig en systematisch aanprijzen van goederen, diensten of 

denkbeelden buiten de eigen verkoopruimte, in de openbare ruimte of aan huis (Door2Door). 

Fieldmarketing omvat presentatie, promotie, activatie en directe verkoop waarbij sprake is 

van een standaard niet op de individuele ontvanger toegespitste inhoud. 

Promotie is een vorm van fieldmarketing die erop gericht is producten tastbaar of zichtbaar te 

maken, zonder dat directe verkoop plaatsvindt. Het uitdelen van gedrukte reclame (flyering) 

is een voorbeeld hiervan 

Oneerlijke en misleidende benadering is niet toegestaan. Hetgeen in de artikelen 7 en 8 

Nederlandse Reclame Code staat, is onverkort van toepassing. 

De Fieldmarketeer zal tijdens het uitoefenen van Fieldmarketing activiteiten: 

• De consument niet misleiden.  

• De consument niet agressief benaderen.  

• De consument met maximaal twee Fieldmarketeers benaderen voor een gesprek.  

• De consument slechts eenmaal per passage aanspreken.  

• Zijn benadering staken zodra de Consument ondubbelzinnig aangeeft hieraan geen 

behoefte te hebben.  

• De passantendoorstroom of het trottoir niet blokkeren of belemmeren. 

• Bij fieldmarketinggesprekken wordt geen misbruik gemaakt van de onervarenheid 

en/of kwetsbaarheid(bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd en/of kennis van de 

Nederlandse taal) van de Consument.  

Algemene reclamecode  

Reclame code fieldmarketing  

De DDMA 
CFM. De DDMA (Data Driven Marketing Association) is namens 335 organisaties de vereniging voor 

marketing en data. De Code voor Fieldmarketing wordt door de Stichting Reclame Code algemeen 

https://www.reclamecode.nl/
https://www.reclamecode.nl/nrc/
https://www.reclamecode.nl/nrc/reclame-code-voor-fieldmarketing-rfm/
https://www.reclamecode.nl/nrc/reclame-code-voor-fieldmarketing-rfm/


verbindend toegepast. Dit wil zeggen dat de CFM geldt voor alle adverteerders die gebruik maken 

van Fieldmarketing ongeacht of zij lid zijn van DDMA. Deze code kunt u als pdf downloaden. 

GFM. In deze Gedragscode voor Fieldmarketing (GFM) zijn de gedragsregels opgenomen die van 

toepassing zijn op de Fieldmarketingdiensten Directe Verkoop en Promotie (via de kanalen 

streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving) door of namens leden van de 

branchevereniging DDMA. De GFM heeft tot doel dat deze marketing door de leden wordt ingezet op 

een verantwoorde manier zodat het vertrouwen van de consument in Fieldmarketing – en marketing 

in het algemeen – niet wordt geschaad. Deze code kunt u als pdf downloaden.  

De Wet oneerlijke handelspraktijken 
De wettekst van de Wet oneerlijke handelspraktijken vindt u in Boek 3, Titel 3 Afdeling 3A  

Consuwijzer voor consumenten  

Autoriteit Consument & Markt (ACM) 

Alle wetten over de verkoop aan consumenten staan netjes opgesomd op de website van Autoriteit 

Consument & Markt.  

 

 

https://ddma.nl/juridisch/fieldmarketing/
https://ddma.nl/download/51209/
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=3&afdeling=3A&z=2018-09-19&g=2018-09-19
https://www.consuwijzer.nl/thema/wet-oneerlijke-handelspraktijken
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/wet--en-regelgeving/wetten-en-regels-voor-verkoop-aan-consumenten
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/wet--en-regelgeving/wetten-en-regels-voor-verkoop-aan-consumenten

