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RSS GOAL

Wij willen de grootste Cryptocurrency Nieuws- en

Blogportal worden van Nederland en België. 

Al de Bitcoin & cryptocurrency blogs van verschillende

providers in één overzicht! 

"Snel en gemakkelijk navigeren door het Nederlandse crypto aanbod".  

STARTPAGINA VOOR CRYPTO
BLOGS



Als Partner van Bitcoinhelper bent u ervan

verzekerd dat uw populaire berichten bij ons

worden opgenomen en dus zichtbaar zijn

voor al onze bezoekers. 

 

UW BLOG IN ONZE
OVERZICHT 



Wij werken met 'professionele software' voor

het plaatsen van uw feed.

Door gebruik te maken van canonical URL's,

zorgen wij voor de juiste bronvermelding. 

Wij zullen niet gevonden worden voor uw

content en er zal geen sprake zijn van

'duplicate content'. 

Wij verwijzen ten aller tijden naar de originele

bron (lees uw werk)! 

 

CANONICAL URL



Naamsbekendheid en zichtbaarheid

Backlink naar uw blog.

Backlink naar uw homepage.

Extra traffic en exposure

Hogere ranking bij Google

 

UW VOORDELEN ALS 
RSS PARTNER



 

RSS-FEED VOORBEELD 

Item Title

Item discription / 

FULL content*  

Do follow link

Item Image 
(Copyright free - anders uw logo)

*U als partner kunt ons ook toestemming geven voor een volledige publicatie inclusief TAGS en do follow links. Zonder explicite toestemming zullen wij alleen de item description opnemen in onze rss feeds.  



 

RSS-FEED VOORBEELD 

Partner Beschrijving
(Eventueel eigen invulling n.t.b.)

Homepage Do follow link



Uw blogpost in al onze

overzichten Uw naam

BH Homepage

BH Nieuwsoverzicht

BH Social-Media kanalen

Uw blog zichtbaar op:



Licentie tot publiceren*;

Exploitatierecht van uw blog (werk) m.b.t. de

volgende onderdelen: 

Item title;

Item image;

Item description;

 *Conform de licentieovereenkomst te vinden op pagina 11 en 12

ALS PARTNER (MAKER) GEEFT U
TOESTEMMING VOOR:



Licentie tot publiceren Bitcoinhelper
Uitgever: Bitcoinhelper 
Rechthebbende: Partner Bitcoinhelper

Artikel 1. Definities
Onderstaande begrippen hebben de volgende betekenis:
1. Acceptatie: het te kennen geven aan de Rechthebbende door de Uitgever van zijn bereidheid het werk van de Rechthebbende te publiceren;
2. Artikel: de gepubliceerde versie van het kennisproduct van de Rechthebbende.  
3. Uitgave: de blogpost of de soortgelijke periodieke uitgave, in digitale vorm, waarvoor het Artikel is bestemd.

Artikel 2. Licentie
1. Bij Acceptatie verleent de Rechthebbende aan de Uitgever voor de duur van het auteursrecht een algehele, exclusieve, licentie om bepaalde, zoals ook
beschreven in dit rss feed partner document, tot het auteursrecht behorende bevoegdheden met betrekking tot het Artikel uit te oefenen.
2. De in het vorige lid genoemde exclusieve licentie omvat het recht voor de Uitgever: 
a. het Artikel geheel of gedeeltelijk te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken in digitale vorm, al dan niet in combinatie met werken van derden,
bijvoorbeeld online beschikbaarstelling via internet of enig ander netwerk, als onderdeel van een databank, online of offline, voor gebruik ter beschikking gesteld
aan derden;
b. te (doen) bewerken en in bewerking te (doen) verveelvoudigen en openbaar te maken voor zover dit nodig is voor het uitgeven van het werk van de
Rechthebbende;
c. het Artikel al dan niet in vertaling, als bewerking, uittreksel of samenvatting, geheel of gedeeltelijk op te (doen) slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand
en aldus toegankelijk te (doen) maken voor derden;
d. het Artikel reprografisch te verveelvoudigen door derden, een en ander onverminderd de beperkingen bij de wet gesteld.
3. De Uitgever draagt zorg voor naam- , bronvermelding en canonical url's.

 



De Rechthebbende staat er jegens de Uitgever voor in dat hij bevoegd is namens zijn werkgever, die het volledige auteursrecht op het Artikel bezit, deze
licentie af te sluiten en dat hij met zijn Artikel geen rechten van derden schendt.
De Rechthebbende zal de Uitgever vrijwaren voor alle vorderingen van derden wegens de Uitgave van de het Artikel. Deze vrijwaring heeft ook betrekking op
eventueel door de Rechthebbende bij zijn Artikel geleverde foto’s, tekeningen of andere illustraties tenzij het auteursrecht op de illustraties uitdrukkelijk door
de Rechthebbende is voorbehouden bij de aanbieding van zijn Artikel.
De Rechthebbende machtigt de Uitgever om in samenwerking met de Rechthebbende tegen iedere inbreuk op het auteursrecht in rechte op te treden.
Partijen verplichten zich om elkaar alle gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens te verstrekken.

De Uitgever is bevoegd haar exploitatierechten met betrekking tot het Artikel aan een derde over te dragen, mits deze derde de door de Uitgever aangegane
verplichtingen jegens de Rechthebbende nakomt.
Indien de Rechthebbende kan aantonen dat hij in zijn persoonlijkheidsrechten wordt geschaad door een gebruik van zijn Artikel door de Uitgever krachtens
deze exclusieve licentie, kan hij de Uitgever verzoeken het betreffende gebruik stop te zetten. De Uitgever zal op dit verzoek ingaan tenzij dat in redelijkheid
niet van hem kan worden gevraagd met het oog op de wetenschappelijke of historische waarde van het Artikel. 
Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan voordien rechtsgeldig door de Uitgever aan derden verleende rechten.

Artikel 3 Vrijwaring
1.

2.

3.

Artikel 4 Rechtsverhouding
1.

2.

3.

Artikel 5 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het recht van het land waar de Rechthebbende woonachtig is van toepassing. Geschillen zullen volgens de normale regels van
competentie aan de bevoegde rechter van voornoemd land worden voorgelegd.

Artikel 6 Slotbepaling
De overeenkomst treedt inwerking op de dag van Acceptatie. 
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info@bitcoinhelper.nl

E-MAILADRES

t.me/MartinBitcoinhelper

TELEGRAM CONTACT

KVK 82138699 | BTW-id Nr.: NL003645353B12 

Of course, we are open to

discuss any form of

partnerships. 

If we got your interest, do not

hesitate to send us an inquiry :
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