
Advertenties             

Aduardstraat 32 

6835 CT  Arnhem 

026 - 323 48 83 

wijkkrantvrehoek@hotmail.com 

               

  

Advertentiecontract De Wijkkrant Vredenburg-Holthuizen 

 
De Stichting Bewoners Vredenburg, gevestigd te Arnhem, hierna te noemen uitgever, en de adverteerder 

Naam (bedrijf/instelling): ........................................................................................................................................... 

Adres                            : ........................................................................................................................................... 

Postcode en plaats       : ........................................................................................................................................... 

E-mailadres                  : ................................................................................telefoonnummer: ............................... 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
De adverteerder koopt advertentieruimte in het periodiek orgaan van de uitgever De Wijkkrant volgens 
onderstaande opgave. De Wijkkrant  verschijnt 5x per jaar op A4 formaat staand en wordt huis aan huis bezorgd 
in de wijken Vredenburg en Holthuizen in een oplage van 2700 exemplaren. De Wijkkrant verschijnt tevens op 
de website www.vredenburg.info – wijkmedia – wijkkrant.                                                                                                  

 
Aantal gewenste plaatsingen:.................. 
Doorlopend contract tot wederopzegging: ja/nee (prijs is gelijk aan die van 5 plaatsingen). 
      

Afmetingen bij benadering BxH in mm. 
Gewenste formaat advertenties: O hele pagina A4  190 x 277     
     O halve pagina A4  190 x 135 
     O kwart pagina A4    92 x 135 
         uitsluitend op aanvraag O kwart pagina A4  190 x   35  
     O achtste pagina A4    92 x   65 
     O Extra: ja, ik heb interesse in 25% korting op online zichtbaarheid op  
         Wijkconnect Vredenburg (er wordt contact met u opgenomen). 
         www.wijkconnect.com/arnhem/vredenburg 
 

Tarieven per plaatsing in € inclusief B.T.W. 

Formaat 1 plaatsing 2 plaatsingen 3 plaatsingen 4 plaatsingen 5 plaatsingen 

 Hele pagina A4  139,50 134,85 130,35 126,00 121,75 

 Halve pagina A4  79,50 77,00 74,50 72,00 69,50 

 Kwart pagina A4  49,50 48,00 46,25 44,75 43,25 

 Achtste pagina A4  25,75 25,00 24,00 23,25 22,50 

  
➢ Geringe afwijking in de maatvoering van de advertentie is mogelijk en toegestaan. 
➢ Advertenties worden door de adverteerder in .pdf of .jpg “staand” aangeleverd. 
➢ Afdruk van de advertentie is altijd in kleur en op papier door de uitgever vastgesteld. 
➢ Na elke plaatsing ontvangt de adverteerder een digitaal bewijsnummer (.pdf) en een factuur die binnen één 

maand na factuurdatum betaald dient te zijn. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan 
zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. 

➢ Betaling geschiedt door overmaking op IBAN NL37 ABNA 0449 0722 58 t.n.v. Stichting Bewoners 
Vredenburg te Arnhem o.v.v. factuur- en debiteurennummer. 

➢ Door ondertekening van dit contract aanvaardt de adverteerder bovenstaande voorwaarden. 
 
Namens de uitgever,        Namens de adverteerder, 
 
M. van Streun 
 
 
Arnhem, 23 februari 2020       Plaats, datum 
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