
Richtlijnen partnerprogramma
_______________________________________ 

Als partner van OMGyes vertegenwoordig je ons doel, onze boodschap en 
visie. Hou daar rekening mee als je nadenkt over wat, hoe en wanneer je post. 

We volgen je posts en reacties om er zeker van te zijn dat jij, als OMGyes-
partner, deze richtlijnen volgt.

Alle posts, recensies en vermeldingen van de partner moeten aan de volgende 
punten voldoen:

Uitlatingen
OMGyes is een geheel nieuwe manier om het seksueel genot van vrouwen te 
verkennen, op basis van een nieuw type onderzoek.

• Het is geen handleiding, maar een hulpmiddel voor mannen, vrouwen en 
stellen om nieuwe dingen uit te proberen.

o Het is in het bijzonder geen site voor 'mannen die niet weten waar 
ze mee bezig zijn'.

• Het is niet voor beginners, het is voor iedereen die iets geweldigs nog 
beter wil maken.

• Het is zowel voor vrouwen alleen als voor stellen te gebruiken.
• OMGyes is opgericht in de wetenschap dat iedere vrouw een ander lijf en 

andere voorkeuren heeft en dat er niet één ding is dat voor iedereen 
werkt.
 Positieve instelling m.b.t. seks

• Er wordt positief en onbevooroordeeld over seks gesproken.
• We stellen de ene seksuele praktijk niet boven de andere en ons product 

is geen voorschrift, maar een middel om nieuwe dingen te ontdekken. 

Inclusiviteit
• Sluit niemand buiten, denk onder andere (maar niet alleen) aan ras, 

leeftijd, gender, genderidentiteit, etniciteit, religie, lichaamstype of 
seksuele geaardheid.
Hou er rekening mee dat onder onze gebruikers evenveel mannen als 
vrouwen zijn. Het is als partner dus belangrijk om seksuele praktijken van 
alle geslachten, genders en gendervertegenwoordigingen te 
respecteren. 



Wettelijke aspecten
• Neem geen content op die zich achter onze paywall bevindt, geef geen 

inloggegevens of gratis voorproefjes weg naast het al aangeboden 
gratis voorproefje.

• Breng geen wijzigingen aan in de partner-links die je krijgt aangeboden.
• Doe geen misleidende uitspraken – noch positief, noch negatief – zoals: 

'OMGyes: gegarandeerd orgasme!'
• Verstuur geen content die kan worden beschouwd als spam. Stuur 

mensen die niet 'meedoen' bijvoorbeeld niet meerdere keren per dag 
een grote hoeveelheid e-mails etc. We snappen dat lijsten een heel 
doeltreffend middel zijn om je volgers te bereiken, we willen alleen niet 
dat het aanvoelt als spam of ongewenst is voor de ontvanger. 

We behouden ons het recht voor om te allen tijde een partnerschap te 
weigeren of in te trekken als wij van mening zijn dat je website of je 
promotietechnieken niet voldoen aan deze richtlijnen, verwerpelijke content 
bevatten en/of black hat SEO-technieken gebruiken.




