SAMPLINGREGLEMENT
NS Stations kan m2 ter beschikking stellen voor Samplingactiviteiten, zowel voor commerciële
doelen en niet‐commerciële doelen. In beide gevallen gaat Chase een overeenkomst aan met
Opdrachtgevers. Let wel: onder Samplingactiviteit wordt verstaan Sampling, Flyeren en Enquêteren.
De Samplingactiviteiten dienen uitsluitend op de door NS stations aan Chase aangewezen plek op
het station uitgevoerd te worden. Het personeel dat de Samplingactiviteiten uitvoert dient alle
aanwijzingen en instructies die door of vanwege NS Stations wordt gegeven, nauwkeurig op te
volgen. Het niet opvolgen van aanwijzingen of instructies kan leiden tot onmiddellijke stopzetting
van de Samplingactiviteiten door of namens NS Stations.
Wanneer dat in verband met de orde, veiligheid of goede bedrijfsvoering noodzakelijk is, heeft NS
Stations het recht zonder opgaaf van redenen bepaalde personen niet toe te laten tot de locatie of
te verwijderen en de geplande Samplingactiviteit op elk tijdstip – ook tijdens opnamen‐ te
annuleren. Voor beoordeling waarmee NS Stations de treinreiziger wel of niet wil confronteren
worden de volgende richtlijnen en uitvoeringskaders gehanteerd:
I.

Nederlandse Reclame Code:

De Samplingactiviteit dient te voldoen aan de op dat moment geldende Nederlandse Reclame Code.
Te raadplegen op www.reclamecode.nl waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan dat een
Samplingactiviteit niet is toegestaan indien dit:










II.

In strijd is met de openbare orde,
In strijd is met de goede zeden,
In strijd is met enig ter plaatse geldend overheidsbesluit,
In strijd is met andere bij of krachtens de wet geldende bepalingen,
In strijd is met enig recht van enige derde en/of de Nederlandse Reclame Code,
Controversieel is,
Schokkend is,
Smakeloos is,
Aanstootgevend is,
Anderszins maatschappelijk ongepast is.
Aanvullende richtlijnen NS Stations:

Een Samplingactiviteit wordt niet toegestaan indien dit:









Naar vorm en inhoud zich verzet tegen de belangen/bedrijfsactiviteiten van de spoorsector
Afbeeldingen van geslachtsdelen, billen en borsten bevat,
Naakte personen ingezet worden,
Aanzet tot geweld en/of agressie,
Bestaat uit collecteren,
Een stakingsactie betreft,
Leden wil werven (bv voor een politiek partij)
Een protestactie betreft.

III.

Uitvoeringskaders:











Een Samplingactiviteit mag alleen plaatsvinden op de aangewezen plek(ken),
Materialen en aankleding mag niet hoger zijn dan 2,40 m. De breedte hangt af van de
afgesproken plekken op een station. Dit kan per station per plek verschillen,
Materialen moeten voorzien zijn van een brandveiligheidscertificaat,
Materialen moeten passen binnen de daarvoor gestelde ruimte en niet hinderlijk zijn
voor reizigers,
Er mag bij geluid geen gebruik gemaakt worden van versterkende middelen,
Een Samplingactiviteit vindt statisch plaats, met andere woorden: niet bewegend tussen
meerdere (aangewezen) plekken,
Open vloeibare samples (dranken) zijn niet toegestaan,
De hoeveelheid bij een Sample mag max 150 ml zijn,
Verkoop is niet toegestaan,
Campagnes voor de hierna genoemde producten zijn in geen geval toegestaan:
Alcoholische dranken en Tabaksartikelen.

