Natuurpunt afdeling Boven-Schelde vzw – Vereniging voor natuur en landschapsbeheer in Vlaanderen

Beste,
u bent geïnteresseerd om te adverteren in ons ledentijdschrift Groenlink. Het tijdschrift
Groenlink verschijnt viermaal per jaar (januari, april, juli, oktober) in een oplage van minimum
1.100 exemplaren. Het tijdschrift wordt verspreid naar de leden, openbare besturen, scholen
en bibliotheken binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Boven-Schelde (Merelbeke,
Melle, De Pinte, Vurste, Semmerzake, Baaigem en Gavere).
Wij kunnen u advertentieruimte aanbieden binnenin het boekje of op de achterkaft volgens
onderstaande voorwaarden:
Advertenties op de achterkaft:
 Afmetingen:
 Enkele advertentie: 6,4 cm horizontaal (breedte) x 6,9 cm verticaal (hoogte);
 Dubbele advertentie: 6,4 cm horizontaal (breedte) x 14,1 cm verticaal (hoogte);
of 13,1 cm horizontaal (breedte) x 6,9 cm verticaal (hoogte);

 Prijs:



Enkele advertentie: 35 EUR;
Dubbele advertentie: 70 EUR;

Advertenties binnenin het tijdschrift:
 Afmetingen:
 De layout van de Groenlink is opgemaakt in twee kolommen (standaardbreedte 8 cm
met tussenafstand van 1 cm, dus 17 cm paginabreed). De breedte van een
advertentie binnenin het tijdschrift bedraagt dus steeds of 8 cm of 17 cm. De hoogte
mag variëren tot maximaal 25 cm (volledige paginahoogte).

 Prijs:



De minimumprijs van een advertentie binnenin het boekje bedraagt 50 EUR (8 x 5 cm
of kleiner).
Voor alle afmetingen boven dit formaat bedraagt de eenheidsprijs voor advertenties
binnenin het boekje 1,25 EUR/cm².

Layout- en redactierichtlijnen:
 Digitaal formaat:
 Advertenties worden digitaal aangeleverd bij voorkeur als volgende bestandstypes:
JPG / PDF / TIFF / AI / PSD /… of een Adobe compatibel formaat. Een analoge
afdruk kan gescand worden indien nodig. Logo en tekst mogen apart aangeleverd
worden; hierbij dient het te gebruiken lettertype ter beschikking worden gesteld of een
standaard lettertype te worden vermeld.

 Resolutie:


Als minimale resolutie wordt 300 dpi voorgeschreven i.f.v. de optimale afdrukkwaliteit.
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 Kleur / grijswaarden:


De advertentie wordt in grijswaarden afgedrukt, aanleveren mag in kleur. Het is
aangewezen om voldoende contrasterende kleuren te gebruiken die bij omzetting
naar grijswaarden hun contrast behouden.

 Plaatsing:


De redactie behoudt een redactionele vrijheid m.b.t. het plaatsen van de advertenties
in het tijdschrift.

 Aanpassingen:


De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanpassingen aan de
inhoud van de advertentie.

 Conformiteit met advertentievoorwaarden, redactierichtlijnen of verenigingsdoelstellingen:


Advertenties die niet conform de gevraagde layoutvoorwaarden of redactierichtlijnen
worden aangeleverd, of die in tegenspraak zijn met de verenigingsdoelstellingen
kunnen geweigerd worden zonder dat de adverteerder hiervoor enige retributie of
schadevergoeding kan eisen. Ook bij een overaanbod van adverteerders kunnen
kandidaat-adverteerders worden geweigerd. De kandidaat-adverteerder wordt
hiervan op de hoogte gebracht.

 Vernieuwing van de advertentie:


De advertenties worden jaarlijks vernieuwd of herbevestigd in het najaar. De
adverteerders worden hiervan telefonisch, via mail of schriftelijk op de hoogte
gebracht. De bestaande adverteerders krijgen steeds voorrang op nieuwe
adverteerders bij hernieuwing van de advertenties. Een advertentie is pas definitief
na storting van het vereiste bedrag op:
o reknr. 891-0440223-47 van Natuurpunt Boven-Schelde p/a Rood
Beeldekensstraat 66, 9820 Merelbeke.
o IBAN: BE22 8910 4402 2347
o BIC: VDSP BE 91
(VDK-spaarbank)

 Prijsherziening:


De prijzen van de advertenties kunnen jaarlijks bij hernieuwing herzien worden. De
adverteerders worden hiervan telefonisch, via mail of schriftelijk van op de hoogte
gebracht. U mag steeds vrijblijvend een advertentie toesturen om een prijsvoorstel op
te vragen.

Kan u ons voor eind november laten weten of wij advertentieruimte dienen te voorzien of niet
/ uw advertentie wordt hernieuwd(*)1. Indien u hierbij nog vragen heeft, mag u ons steeds
contacteren.
Wij vernemen graag of u ook geïnteresseerd bent in sponsoring van activiteiten via
gerichte postmailings, het plaatsen van een infostand om uw bedrijf voor te stellen tijdens
één van onze activiteiten of advertentieruimte op onze website. U kan dit kenbaar maken
via onderstaande coördinaten.
Wij danken u alvast voor uw interesse en uw steun aan onze verenigingswerking!
Het bestuur van Natuurpunt Boven-Schelde
E-mail: groenlinkbovenschelde@gmail.com
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Schrappen wat niet past
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