
Dank voor uw interesse in een advertentie in de 

Wijkkrant van de Wijkvereniging Binnenstad. Met 350 

adressen worden er zo’n 15% van de huisadressen 

in de binnenstad benaderd via deze krant. Dit is een 

groeiend aantal leden, waar een adverteerder zonder 

extra bijkomende kosten van meeprofiteert. De leden 

zijn betrokken bij de binnenstad en zijn ondernemers. 

De Wijkvereniging heeft een vertrouwde positie binnen 

de binnenstad.

De wijkkrant verschijnt 3x per jaar en wordt door 

vrijwilligers rond gebracht. Aangezien de leden hebben 

aangegeven deze wijkkrant te willen ontvangen, 

wordt de krant goed gelezen. Na verschijning 

wordt de wijkkrant ook altijd op de website van de 

wijkvereniging geplaatst. Advertenties worden in de 

online versie mee geplaatst.

Daarnaast sluiten wij onze contractvoorwaarden bij die 

wij aan willen gaan met onze adverteerders, waarin 

zowel de voorwaarden voor de adverteerder als voor de 

wijkvereniging in genoemd zijn. Een officieel document 

wordt u op aanvraag toegestuurd.

Voorwaarden:

1. De wijkkrant zal 3x per jaar uitgebracht worden, te 

weten in april, augustus en december.

2. De adverteerder zal tenminste 4 weken voor de 

verschijningsdatum van de wijkkrant op de hoogte 

worden gesteld van de verschijningsdatum.

3. De adverteerder heeft tot 2 weken voor de 

verschijningsdatum de tijd om een nieuwe 

advertentie in te dienen. Wanneer hier geen 

gebruik van gemaakt wordt, zal de vorige 

advertentie herplaatst worden.

4. Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand 

voor ingang van het nieuwe kalenderjaar. 

5. Prijzen per jaar (3 plaatsingen): 

• €20,- voor een banner op de website van de      

   vereniging (www.wijkverenigingbinnenstad.nl)       

• €50,- voor ¼ pagina  

   (90 x 120mm, 43 x 250mm, 183 x 58mm) 

• €90,- voor ½ pagina  

   (183 x 120mm, 90 x 250mm) 

• €160,- voor 1 pagina  

   (zetspiegel 183 x 250 mm, bladspiegel 210x297)  

• €200,- voor achterzijde  

   (zetspiegel 183 x 250 mm, bladspiegel 210x297) 

• €90,- voor een éénmalige advertorial van 1 pag.  

   (±400 woorden + foto)  

• €15,- voor doorplaatsing op de website van de      

   vereniging (www.wijkverenigingbinnenstad.nl)       

   d.m.v. een banner. 

   Alle prijzen zijn netto.

6. Advertenties dienen digitaal aangeleverd te 

worden in pdf, ai, jpg, tiff op eps formaat.

7. De opmaak kan ook door de redactie verzorgd 

worden, kosten in overleg.

8. Alle advertenties zijn in zwart-wit.

9. De redactie houdt zich het recht voor om meerdere 

advertenties (indien mogelijk) op de zelfde pagina 

te plaatsen.

10. Factuur wordt opgesteld en betaald vóór 

verschijning van de eerste wijkkrant. Betaling dient 

te geschieden 2 weken voor de verschijningsdatum.

11. Elke adverteerder ontvangt een bewijsexemplaar.

12. Er kan geen restitutie van betaalde gelden plaats-

vinden.

Gaarne stellen wij een contract voor u op waarin al 

deze voorwaarden omschreven worden. 

Wijkvereniging Binnenstad

Buiten Nieuwstraat 51-53, 8261 AR Kampen 

info@binnenstadkampen.nl

www.binnenstadkampen.nl
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