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Adverteren in ons verenigingsblad 2016
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur, het ideale moment om eens aan een mooie advertentie de denken en
te adverteren in ons verenigingsblad. De advertenties verschijnen in elk nummer van ons digitaal clubblad( 4
x per jaar). Daarnaast wordt uw advertentie op de website van de BLKV geplaatst. Een goede gelegenheid
dus om promotie te maken voor uw cattery of bedrijf. U kan uw advertentie digitaal gemaakt afleveren of
bezorg ons uw gegevens met eventuele foto’s (liefst digitaal per mail voor betere kwaliteit) en wij maken hem
voor u.
Tarieven 2016
1/1 pagina kleur

€ 60

of

1/2 pagina kleur

€ 35

Advertentiemanager
Luc van Wassenbergh, Bruulstraat 24 C, 2222 Itegem
Tel.: 015/25 00 86 Mail: luc.van.wassenbergh@telenet.be
U kan steeds vrijblijvend informeren over de mogelijkheden voor het plaatsen van een advertentie.
Ook kan hij u helpen met het opstellen van een advertentie naar uw wensen.
Indien u een advertentie wil plaatsen dient u onderstaand contract en alle benodigde advertentiemateriaal aan
te leveren voor 20 januari 2016.

BLKV advertentiecontract 2016
Ondergetekende
Adres:
Postcode en plaats

: ……………………………………………………...
:………………………………………………………
:………………………………………………………

Wil een advertentie plaatsen in het verenigingsblad van de BLKV
1/1 pagina kleur

€ 60

Maximaal 3 foto’s

1/2 pagina A5 kleur

€ 35

Maximaal 2 foto’s

Een plaatsing voor een jaar is 4 x in het clubblad en plaatsing op onze internet pagina van de BLKV. Het
verschuldigd bedrag maak ik over voor 1 maart 2016 door middel van de toegestuurde overschrijving. Ik ben
mij er van bewust dat, de betaaldatum wordt overschreden er € 12 extra administratie kosten in rekening
kunnen gebracht worden. Door ondertekening van dit contract verklaar ik akkoord te gaan met de
bovenstaande gemaakte afspraken en er van op de hoogte te zijn dat dit contract bindend is.
Plaats

Datum

Handtekening

……………………………

………………..

………………………………

