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Overzicht
Ve Benelux B.V. Ltd is toegewijd aan het bieden van uitstekende klantenservice te bieden
voor merk-klanten en publishing partners en neemt merkveiligheid (brand safety) zeer ter
harte. De
maatregelen die wij treffen om ervoor te zorgen dat de merkveiligheid gehandhaafd wordt,
worden
gedetailleerd beschreven in deze Brand Safety Policy.
Wij hebben een externe audit ondergaan die is uitgevoerd door de onafhankelijke instelling
ABC. Als
resultaat zijn wij geaccrediteerd met het EDAA trust seal voor onze naleving van hun gedragsen
advertentiebeleid. Wij zijn partij bij de JICWEBS/DTSG UK Good Practice Principles en wij houden
ons
aan de Digital Trading Standards Group Good Practice Principles. Wij werken ook met de
Engelse
Pipcu (Police Intellectual Property Crime Unit), welke instantie ons toegang geeft tot de Lijst van
Inbreukmakende Websites (Infringing Website List).
VeVerified
Bij Ve hebben wij een eigen controleproces ontwikkeld. Alle voorraad waar wij toegang tot
hebben gaat door een drie-fasen proces met inbegrip van zowel automatische als handmatige
controles om ervoor te zorgen dat alles ‘VeVerified’ is.
Ten eerste kopen wij alleen advertentieruimten in via door onze demand-side platforms
gecontroleerde inventaris, hetgeen een visuele menselijke check ondergaat voor
merkveiligheid op
het moment van on-boarding.
Ten tweede hebben wij toegewijde analisten en een publishing team dat voortdurend onze
levering
reviewed om ervoor te zorgen dat de merkveiligheid gehandhaafd wordt. Het team analyseert
alle
statistieken om al hetgeen verdacht is te markeren en in het geval iets wordt gemarkeerd
wordt actie ondernomen om de bron te controleren of te verwijderen.

Tot slot licentiëren wij third-party brand-safety bedrijven, waaronder Integral Ad Science,
DoubleVerify en Peer39 om verder te zorgen voor de veiligheid van merken op zowel pre- als
post-bid
niveau. Dit valideert het werk dat wij doen en zorgt ervoor dat alle interne maatregelen up-todate
zijn.
Whitelisting en Blacklisting
Blacklisting wordt gebruikt op het niveau van placement, website, publisher en verkoop.
Blacklisting helpt ons om ongeschikte websites uit onze voorraad pool te verwijderen. Wij
zorgen ervoor
dat al deze blacklisting worden gecontroleerd en regelmatig worden bijgewerkt. De exchanges
groeien voortdurend met het toevoegen van nieuwe voorraad, reden waarom wij ervoor
zorgen dat
de blacklisting constant worden aangepast en bijgewerkt in reactie op deze groei.
Bovendien kunt u ons voorzien van uw eigen blacklisting om naast onze activiteiten te leggen.
Wij kunnen ook een Whitelisting maken met goedgekeurde websites om zo de veiligheid van
uw merk te kunnen garanderen.
Takedown Beleid
In het zeer onwaarschijnlijke geval dat één van onze advertenties wordt gepubliceerd op een
website
die als opgepast wordt aangemerkt, zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de
advertentie zo spoedig mogelijk te verwijderen, ongeacht of de advertentie direct of indirect
was
aangekocht. Alle takedown-aanvragen ontvangen op Nederlandse werkdagen (Maandag tot en
met
Vrijdag, van 9.00 uur tot 18.00 GMT+1) zullen worden uitgevoerd binnen 1 werkdag na de
ontvangstbevestiging. De contractuele gevolgen van ons falen om redelijke maatregelen te
nemen om de advertentie te verwijderen van een ongeschikte website naar aanleiding van een
schriftelijke aanvraag, worden per geval geëvalueerd.
Om contact op te nemen met Ve voor een takedown-aanvraag, stuurt u een e-mail naar
privacy@ve.com , of neemt u telefonisch contact op met +31 (0)20 820 4540.

