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1. Advertentievoorwaarden
1.

De advertentievoorwaarden zijn van toepassing op het contract tussen
Wijkberaad Notenbuurt en adverteerder in wijkblad Notenbuurt.

2.

Contracten zijn altijd voor een kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december tenzij
in de overeenkomst anders is vastgelegd.

3.

In alle gevallen wordt het contract na afloop stilzwijgend verlengd, tenzij bij het
opstellen van het contract anders is besloten en vastgelegd; opzeggen van het
contract kan schriftelijk of per e-mail in de maand november van het contractjaar
tot en met de 30e november.

4.

Het Wijkberaad factureert per jaar, of zoals in het contract wordt vastgelegd. De
factuur wordt ruim vóór aanvang van het (nieuwe) kalenderjaar verstuurd.
De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.

5.

Advertenties voor wijkblad Notenbuurt worden door de adverteerder aangeleverd
in PDF- of JPG-formaat, in de afmetingen zoals deze in dit contract zijn
aangegeven, en met een minimale resolutie van 300 dpi.

6.

Indien advertenties moeten worden aangepast in verband met formaat of
kwaliteit, dan stelt de redactie de adverteerder daarvan op de hoogte.
Indien de vormgever/drukker op verzoek (de) aanpassingen doorvoert, dan
worden hier kosten voor in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor de
adverteerder.

7.

Advertenties worden door de redactie van wijkblad Notenbuurt geplaatst in alle 4
edities. Verschijningsdata zijn in principe: (medio) januari – april – juli – oktober.

8.

Eén advertentiebestand wordt gedurende het kalenderjaar steeds opnieuw
geplaatst. Bij tussentijdse wijziging van het bestand door de adverteerder, wordt
25 euro in rekening gebracht door het Wijkberaad om de hiermee gepaarde extra
opmaakkosten te dekken.

9.

Het Wijkberaad stuurt de adverteerder een bewijsexemplaar van elke editie
waarin de adverteerder adverteert.

10.

Indien per abuis de advertentie niet wordt geplaatst, dan wordt deze niet in
rekening gebracht bij de adverteerder.

11.

Indien per abuis de advertentie verkeerd wordt geplaatst of de advertentie
onvolledig in wijkblad Notenbuurt terecht komt, dan volgt een voorstel van de
redactie richting adverteerder voor compensatie.
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12.

De mate van compensatie is maximaal 25% van de jaarfactuur en hangt af van
de mate van schade voor de adverteerder:
Onvolledige gegevens in de advertentie (behalve telefoonnummer of e-mailadres) als gevolg van een fout van vormgever of drukke : 10%
Foute aanlevering van bestand door adverteerder: zie 12.
Foutieve gegevens in telefoonnummer, openingstijden of e-mailadres als gevolg
van een fout van de vormgever of drukker: 25%
Foute aanlevering van bestand door adverteerder: zie 12.
Indien door de adverteerder een foutief bestand is aangeleverd en de advertentie
wordt zodanig geplaatst, dan vindt geen restitutie of compensatie plaats. Wel
wordt dan bij de volgende editie, waarbij het juiste bestand wordt gebruikt, 25
euro in rekening gebracht voor de opmaakwijziging.

2. Tarieven
Tarief voor eenmalige plaatsing advertentie
Formaat
zwart-wit
1/1 pagina
€ 125
1/1 pagina achterzijde (*)
€ 200
1/2 pagina
€ 75
1/4 pagina liggend
€ 50
1/4 pagina staand
€ 50
1/8 pagina
€ 25

kleur
€ 150
€ 225
€ 100
€ 75
€ 75
€ 50

Tarief voor 1 jaar (4 edities)
Formaat
1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde (*)
1/2 pagina
1/4 pagina liggend
1/4 pagina staand
1/8 pagina

zwart-wit
€ 250
€ 350
€ 175
€ 100
€ 100
€ 50

kleur
€ 275
€ 375
€ 200
€ 125
€ 125
€ 75

Tarief voor 2 jaar (10% korting )
Formaat
1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde (*)
1/2 pagina
1/4 pagina liggend
1/4 pagina staand
1/8 pagina

zwart-wit
€ 450
€ 630
€ 315
€ 180
€ 180
€ 90

kleur
€ 495
€ 645
€ 360
€ 225
€ 225
€ 135

(*) Meerprijs voor plaatsing op achterzijde (uitsluitend bij hele pagina): € 100 per
jaar. Bij eenmalige plaatsing geldt voor plaatsing op achterzijde een meerprijs van € 75.
Uiteraard is overleg over andere wensen, mogelijkheden en ideeën altijd mogelijk!

3. Contract (op pagina 3 en 4)
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Advertentiecontract Wijkblad Notenbuurt

jaar: 2016

Hierbij bestel ik: ________________________________________ (opdrachtgever)
een advertentie in het wijkblad Notenbuurt. Ik kies daarbij uit de volgende opties voor 1.
formaat, 2. kleur en 3.frequentie plaatsing:

1. Opties formaat (*)
o 1/1 pagina
o 1/1 pagina achterzijde (meerprijs)
o 1/2 pagina
o 1/4 pagina - liggend
o 1/4 pagina - staand
o 1/8 pagina
2. Opties kleur (*)
o zwart-wit
o kleur
3. Opties frequentie plaatsing (*)
o voor 1 jaar
o voor 2 jaar
o eenmalige plaatsing
(*): gewenste keuze aankruisen
Aanvullende afspraken/opties (*)
o niet van toepassing
o zoals hieronder beschreven:

Totaalbedrag van deze opdracht : € _________

Paraaf adverteerder: ______

Paraaf Wijkberaad Notenbuurt: _____
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Op dit contract zijn de bijgevoegde advertentievoorwaarden van toepassing. Door het
plaatsen van mijn handtekening op dit contract, accepteer ik deze
advertentievoorwaarden.
Naam adverteerder:

naam contactpersoon Wijkberaad Notenbuurt:

______________________

______________________

Handtekening adverteerder

Handtekening Wijkberaad Notenbuurt

Datum: _____________

Datum: _____________

Gegevens adverteerder
Naam bedrijf adverteerder
Contactpersoon
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer
KvK-nummer

Gegevens Wijkberaad Notenbuurt
Naam

Stichting Wijkberaad Notenbuurt

Contactpersoon 1

Lee Vlijter (penningmeester)

Telefoonnummer

06 48372962

Contactpersoon 2

Nicole Olvers (voorzitter)

Telefoonnummer

06 14483025

Postadres

Walnootstraat 181

Postcode en plaats

2555 XL Den Haag

E-mailadres

info@notenbuurt.nl

IBAN-rekeningnummer

NL 49 ABNA 08 90 44 57 10

KvK-nummer

41153965
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