
Voorwaarden en instructies voor het plaatsen van een Pico-Belle 
 
Voorwaarden 
 
Een Pico-Belle is een beknopte advertentie/verwijzing die uitsluitend betrekking heeft op de verkoop 
van Eriba Eribelle caravans en/of Eriba Eribelle toebehoren (voortent, luifel). 
Het plaatsen van een Pico-Belle is gratis.  
 
Een Pico-Belle advertentie/verwijzing wordt enkel geplaatst indien de aanvrager zich bij opgaaf van de 
advertentie/verwijzing volledig bekendmaakt bij www.eribelle.nl (naam en adres, email-adres en 
telefoonnummer). Deze persoonlijke gegevens zijn enkel voor intern gebruik/www.eribelle.nl 
 
Bij de opgave van de advertentie/verwijzing (tekst inclusief contactgegevens* maximaal 50 woorden) 
kan een foto (.jpg; pixelafmeting 640x480) van de caravan (en/of toebehoren) worden meegezonden. 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto's van derden te gebruiken. Foto’s die zonder 
toestemming worden gebruikt worden verwijderd.   
*Contactgegevens: de verkoper dient in zijn advertentie duidelijk aan te geven op welke wijze hij/zij 
door geïnteresseerden benaderd kan worden (naar keuze: telefoon, email-adres en/of woonadres).  
Wanneer de Eriba Eribelle caravan is verkocht dient de adverteerder/verwijzer www.eribelle.nl hier 
onmiddellijk van op de hoogte te stellen zodat de advertentie kan worden verwijderd. 
  
www.eribelle.nl is NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en 
verkopers. Om die reden kan www.eribelle.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, 
de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde caravans (en/of toebehoren), de juistheid van de 
aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om de caravan (en/of toebehoren) te verkopen en 
de bevoegdheid van kopers om de caravan (en/of toebehoren) te kopen.   
 
www.eribelle.nl probeert middels Pico-Belles Eribelle-adverteerders en Eribelle-kopers tot elkaar te 
brengen. www.eribelle.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen 
adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere 
gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart www.eribelle.nl van enigerlei vorderingen, 
aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.  
 
Verwijzingen naar websites of diensten van derden: www.eribelle.nl heeft geen enkele zeggenschap 
over of invloed op de inhoud en het beleid van de websites waarnaar door een verwijzer/verkoper 
wordt verwezen. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. 
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder 
de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. www.eribelle.nl heeft geen enkele 
zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners. 
 
www.eribelle.nl behoudt zich het recht toe teksten van een Pico-Belle aan te passen of in te korten en 
misleidende en onjuiste advertenties/verwijzingen te weigeren en/of te verwijderen. 
 
Instructies 
 
1. Lees de voorwaarden!  
Door het plaatsen van een Pico-Belle gaat u akkoord met deze voorwaarden. 
 
2. De inhoud van een Pico-Belle 
a. – Pico-Belle Advertentie 
Deze dient te bevatten: 
- Korte omschrijving van de te koop aangeboden Eriba Eribelle (model, bouwjaar) 
- Conditie van de caravan (beschadigingen e.d.) 
- Eventuele extra’s die bij de prijs zijn inbegrepen (fietsendrager, stabilisatorkoppeling, luifel, 
voortent) 
- Prijs  
- Contactgegevens van de aanvrager (naar keuze: emailadres, telefoonnummer en/of woonadres) 
 
b. – Pico-Belle Verwijzing 
Volledige naam van de website of adres van het bedrijf waar de Eriba Eribelle te koop wordt 
aangeboden. 
Bij een verwijzing wordt altijd de naam van de verwijzer geplaatst. 
 
3. Maximaal aantal woorden van de Pico-Belle inclusief contactgegevens: 50  
 
4. Controle vóór verzending van uw Pico-Belle  
Om voor acceptatie in aanmerking te komen dient uw plaatsingsaanvraag te bevatten: 
1. uw volledige persoonlijke gegevens (enkel voor intern gebruik/www.eribelle.nl),  
2. de tekst van uw Pico-Belle  
3. (eventueel) een foto van de Eriba Eribelle  
 



Voorbeeld van een aanvraag tot plaatsing: 
 
Persoonlijke gegevens:  
Jan Voorbeeld, Testweg 25, 4865 AK Onecht, tel. 062-0000000, email janvoorbeeld@test.nl  
 
Tekst Pico-Belle: 
 
Te koop: 1998 Eribelle 430TD in zeer goede staat 
Met stabilisatorkoppeling en van der Horn luifel 
Prijs €6.500,00 
Jan Voorbeeld, email janvoorbeeld@test.nl, tel. 062-0000000 (na 20.00 uur) 
 

+ (eventueel) foto  
 
5. 
- Plaatsingsaanvragen voor een Pico-Belle zonder bijlagen kunt u verzenden via het contactformulier 
op de Aanbod/Contact-pagina van www.eribelle.nl 
- Verzending van plaatsingsaanvragen voor een Pico-Belle met bijlagen (bijv. foto, tekstdocument) is 
niet mogelijk via het contactformulier (toevoegen van bijlagen is daar niet mogelijk). 
Plaatsingsaanvragen met bijlagen dient u vanuit uw eigen emailprogramma aan info@eribelle.nl te 
verzenden. 
 
6. De Pico-Belle wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst op www.eribelle.nl geplaatst. 
 
 


