
 

Bestelbon infokrant Oosterzele Onderneemt 2019 
Naam en voornaam: 
Firma: 
Volledig adres: 
BTW nummer: 
Bestelling:  ondergetekende, (naam) 
handelend in naam van en optredend voor het voorgenoemde bedrijf, wenst advertenties te 
plaatsen in één of meerdere edities van de Oosterzele Onderneemt infokrant in 2019, volgens de 
aanduidingen in onderstaande tabel: 
(Zet een ‘1’ in de vakjes van uw keuze) 

Één bladzijde = A5 formaat = 14,5 cm breed / 21 cm hoog ½ bladzijde = 14,5 cm breed / 10,5 cm hoog 
De tarieven zijn voor volledig afgewerkte advertenties, bij voorkeur afgeleverd in JPEG met voldoende pixels (of 
goede PDF).  Toeslag voor volledige opmaak van advertentie :  € 25   

NIEUW: Inclusief in de prijs in begrepen 
-Inschrijving voor 1 editie krijgt een gratis vermelding van het logo en advertentie op de 
website en nieuwsbrief gedurende de editie. 
-Inschrijvingen voor de 4 edities krijgen het hele jaar door vermelding op de banner van de 
website. 

Naam en handtekening: 
  

 
Lees ook de modaliteiten van de bestelling op de volgende bladzijde !  

 
Aantal 

blz. 

Prijs 
(excl. 
BTW 
21%) 

Editie 1 
11.03.19 

Editie 2 
17.06.19 

Editie 3 
09.09.19 

Editie 4 
06.11.19 

Gewone bladzijden x 135     

½ bladzijden x 85     
Binnenzijde voorkaft 1 175     
Blz. 3 
(1ste bladzijde na de voorkaft) 1 200     

Katern 
(Middelste bladzijden) 4 600     

Binnenzijde achterkaft 1 175     
Buitenzijde achterkaft 1 250     



Modaliteiten 

- De coördinatie van de infokrant Oosterzele Onderneemt 2019 gebeurt door Hugo 
Verstraeten in samenspraak met drukkerij Zenon (Marc Schepens). 

- Hugo Verstraeten (via BTW nr. van Het Zoeteke) zal u in opdracht van Oosterzele 
Onderneemt een factuur doorsturen van zodra uw bestelling goedgekeurd is en ingepast kan 
worden in de gewenste editie. De facturen dienen betaald  te zijn VOOR de publicatie. 

- Indien (een deel van) uw bestelling niet kan worden ingepast in de gewenste editie, dan 
bekijkt Oosterzele Onderneemt of er een alternatief kan geboden worden. Indien er een 
alternatief bestaat wordt u dit voorgesteld. U heeft dan de vrije keuze om het alternatief te 
kiezen of om uw advertentie niet te laten opnemen in de betreffende editie. 

- De infokrant wordt gedrukt op formaat A5, op glanzend kwaliteitspapier, in kleur. 

- Bestelbonnen en advertenties dienen te worden aangeleverd bij Oosterzele Onderneemt 
t.a.v. Hugo Verstraeten Stationsstraat 23 – 9860 Oosterzele (Scheldewindeke) 
tel. 0471.36.35.34 – email: Hugo.Verstraeten@hetzoeteke.be, voor de  

o 1ste Editie - uiterlijk – 25.02.2019 

o 2de Editie - uiterlijk -  27.05.2019 

o 3de Editie - uiterlijk – 27.08.2019 

o 4de Editie - uiterlijk – 22.10.2019 

- Advertenties kunnen ook rechtstreeks naar marc@zenonplus.be gemaild worden, met 
Hugo.Verstraeten@hetzoeteke.be in CC. 

- Binnen de 3 dagen na de limietdatum voor het aanleveren van de advertenties, stuurt Marc 
Schepens van Zenoplus  naar iedere adverteerder per mail een "pdf ter goedkeuring". De 
adverteerder antwoordt met correcties of "goed voor druk" tegen ten laatste de 
daaropvolgende avond. Bij niet antwoorden wordt deze pdf "als goedgekeurd" beschouwd. 

- Indien u een bestelling geplaatst heeft, doch u levert niet tijdig een advertentie aan, dan zal 
een uiterst beknopte en tekstuele advertentie opgesteld worden en welke u sowieso 
aanvaardt. 

- Indien er blijkt dat het onmogelijk is om zonder verlies een editie op te stellen (vb. indien er 
te weinig adverteerders zijn), dan behoudt Oosterzele Onderneemt zich het recht voor de 
editie te annuleren. 

- De datum van de editie is de einddatum waarop de verdeling van Oosterzele Onderneemt 
infokrant uitgevoerd is en uiterlijk 2 dagen ervoor start het verdelen in meer dan 5.800 
brievenbussen in alle deelgemeenten van Oosterzele. Dit kan soms een dag vroeger of later 
zijn, behoudens onvoorzienbare omstandigheden. 
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