Nadere regels inzake het (Online) i-DEPOT
Bestanden
1. Het online i-DEPOT kan in beginsel worden aangeleverd in het door de indiener gewenste
(elektronische) format. Het BBIE kan een online i-DEPOT echter weigeren indien het format
waarin het online i-DEPOT is aangeleverd de informatiesystemen van het BBIE kan beschadigen,
een goede of doelmatige werking daarvan verhinderen of niet geschikt is om door de
informatiesystemen van het BBIE te worden verwerkt of indien het (bestand met het)
aangeleverde online i-DEPOT te groot is.
2. Het BBIE behoudt zich het recht voor een online i-DEPOT te vernietigen, indien hij redenen heeft
om aan te nemen dat het online i-DEPOT een gevaar kan opleveren voor het systeem van het
BBIE.
3. Bestanden groter dan 100mb kunnen niet als online i-DEPOT worden ingediend.
Tussenpersonen
1. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan met het BBIE een overeenkomst sluiten om als
tussenpersoon het indienen van (online) i-DEPOTs bij het BBIE door derden, waaronder doch niet
beperkt tot bij die tussenpersoon aangesloten leden, te faciliteren. Het over het i-DEPOT
bepaalde in het uitvoeringsreglement is hierop van toepassing.
2. Het BBIE kan in de overeenkomst met de tussenpersoon nadere regels stellen aan diens
gedragingen ten overstaan van derden en met name de manier waarop deze zichzelf presenteert
in zijn reclame-uitingen. Het is een tussenpersoon met name niet toegestaan zich te profileren
alsof zijn manier van werken is geautoriseerd door het BBIE, alsof er sprake zou zijn van een
vertegenwoordiging van het BBIE of alsof er sprake zou zijn van een exclusieve overeenkomst
met het BBIE.
3. Het BBIE heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met een tussenpersoon te beëindigen.
4. Op het i-DEPOT bewijs zal het BBIE een in overleg met de tussenpersoon gekozen uiting van de
tussenpersoon aanbrengen.
Tussenpersonen- Nadere regels betreffende Indieners
1. Bij de indiening via een tussenpersoon van een i-DEPOT blijven de toepasselijke artikelen uit het
BVIE en regels uit het uitvoeringsreglement onverkort van toepassing op het i-DEPOT en de
indiener, behoudens voor zover daarvan in het uitvoeringsreglement of nadere regels van de
Directeur-Generaal wordt afgeweken.
2. Bij indiening van een i-DEPOT middels een tussenpersoon heeft het BBIE het recht om de NAW
gegevens van de indiener van een online i-DEPOT in te zien voor zover dit noodzakelijk is om te
verifiëren of deze indiener daadwerkelijk gerechtigd is via deze tussenpersoon een online i-DEPOT
in te dienen. Het BBIE kan voor deze verificatie de NAW gegevens van een indiener verstrekken
aan de betreffende tussenpersoon.

