NEWsPAPER
NEWs
IJSHOCKEY VOOR JONG EN OUD
OVEREENKOMST TOT PARTNERSHIP

DATUM:
Firma
BTW
Adres

Email

De ondergetekende verklaart hiermee, door te ondertekenen voor akkoord, in te schrijven voor inlassing publiciteit
Editie 1
Formaat + tarief				
Prijzen ex. BTW
			 						
of

of

of

of

covers

		
1/1 pag.			
297 x 420 mm
1.995,00 euro
1/1 pag. nuttig formaat		
267 x 390 mm
1.995,00 euro		
						

		
1/2 pag.		
		

liggend: 227 x 176 mm
1.050,00 euro
of staand: 390 x 129 mm		

1/4 pag.		
		

liggend: 227 x 91 mm
of staand: 176 x 129 mm

750,00 euro

cover 1 : 1/4 pag. liggend:
252 x 91 mm		1650,00 euro
of staand:
183 x 121 mm
1/8
pag.		
liggend: 129 x 89 mm
550,00 euro
cover
4 : 1/1 pag.
252 x 415 mm		
				
2995,00 euro

cover 1 : 1/2 pag. 1995,00 euro

cover 4 : 1/1 pag. 2950,00 euro

cover 1 : 1/4 pag. 1050,00 euro

cover 4 : 1/2 pag. 1995,00 euro

Materiaal		
opmaak : n dmotion, 1/1 pag. e150,00 - 1/2 pag. e100,00 - 1/4 pag.e75,00
				 n aangeleverd door de klant
				 n deadline materiaal:
											totaal			
Aanleveren: drukklaar materiaal : pdf 300 dpi
Deze overeenkomst blijft geldig voor het resterende totale tarief bij facturatie per editie. Haskey Hasselt behoudt zich het recht om bij
onvoldoende inschrijvingen met dit project te stoppen. De adverteerders kunnen hierdoor op geen enkele manier recht laten gelden op
een schadevergoeding.

Naam						Handtekening
Voor akkoord mailen naar (verkoper)

Al onze facturen zijn te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van deze termijn, zullen automatisch verwijlinteresten
worden aangerekend (12 %). Bij niet betaling binnen de 8 dagen na aanmaning per gewone brief of e-mail, is bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het nog niet betaalde bedrag, met een minimum van 40 €. Elke factuur dient geprotesteerd binnen de acht dagen
na factuurdatum; daarna vervalt de geldigheid van protest. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Bij betwistingen zijn
enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

IJshockeyclub Haskey Hasselt
Lombardstraat 32 3500 Hasselt
ijshockeyhasselt@gmail.com
BE 0412.444.196

