Nishikigoi Vereniging Nederland
Advertentiecontract
Contractnummer (in te vullen door N.V.N) :
Bedrijfsnaam adverteerder

:

Naam ondergetekende, voorl.

:

Functie

:

Straat / huisnummer

:

Postcode / plaats

:

Telefoon bedrijf

:

Telefoon privé (vertrouwelijk)

:

Faxnummer

:

GSM nummer (vertrouwelijk)

:

E-mail adres

:

BTW-nummer

:

KvK-nummer

:

Hierbij bevestigt bovenstaande ondernemer opdracht te hebben gegeven aan de Nishikigoi
Vereniging Nederland (verder te noemen N.V.N.), Kattenleger 19, 6681 DT Bemmel, om
door de N.V.N. tweemaandelijks gedurende 1 jaar een advertentie op te laten nemen in het
door de N.V.N. uit te geven verenigingsorgaan “KOI”.
Advertenties kunnen 6x per jaar kosteloos gewijzigd worden. Er hoeft slechts een digitaal
bestand gestuurd te worden conform de richtlijnen. Kleine tekstaanpassingen kunnen na
overleg met de redactie gratis worden uitgevoerd.
Redactie KOI
E-mail : redactie@nvn-koi.nl
Alle adverteerders krijgen 1 exemplaar van het blad KOI, na verschijnen, toegezonden.
Dit staat los van een eventueel lidmaatschap van de N.V.N.

Paraaf ondergetekende

:.....…….…

Paraaf N.V.N. 1

:…..………

Paraaf N.V.N. 2

:..…………
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De advertentie zal worden opgenomen onder de navolgende bepalingen;
1. De advertentie zal in het blad worden opgenomen ter grootte van:
Alleen in kleur
A4
A5
A6
Omslag binnen
Omslag achter

Prijs (excl. BTW)
€ 2.650,-€ 1.450,-€ 850,-€ 3.150,-€ 3.600,--

2. De advertentie zal zich bevinden in het blad op:
Binnenzijde omslag voor
Binnenzijde omslag achter
Buitenzijde omslag achter
Elders in blad
3. De advertentie prijs bedraagt in totaal…………….,voor de periode jaargang
………………t/m…………………………
4. N.V.N. heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee
maanden voordat deze ingaan aan ondergetekende bekend gemaakt. Ondergetekende
is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van
de wijziging.
5. De betaling dient te geschieden voorafgaande aan de eerste plaatsing van de
advertentie, na ontvangst van de factuur, door overmaking op rekeningnummer
NL71ABNA0553738526
6. Pas nadat de betaling is ontvangen zal de advertentie worden geplaatst.
7. Pas na ontvangst van uittreksel van Kamer van Koophandel zal de advertentie worden
geplaatst.
8. Ondergetekende zal uiterlijk zes weken voor plaatsing de tekst en lay-out van de
advertentie in tweevoud, digitaal aanleveren (op cd-rom) op het redactieadres.
Programma´s (tbv advertenties) Opmaak en teksten op Mac: Quark-Xpress Geplaatste
foto´s: Adobe Photoshop (PSD, TIFF) Illustraties of logo´s: Adobe Illustrator (EPS)
Macromedia Freehand
9. Ondergetekende zal zich ten opzichte van het advertentiecontract niet kunnen beroepen
op afspraken, welke buiten dit contact zijn gemaakt, tenzij dit schriftelijk is bevestigd door
de N.V.N.
10. Indien het door oorzaken buiten het vermogen van de N.V.N. niet mogelijk is om de
advertentie te plaatsen, bijvoorbeeld door het niet tijdig ontvangen van tekst, lay-out of
beeldmateriaal, zal de advertentie worden geweigerd of indien aanwezig de oude worden
herplaatst. Dit alles zonder restitutie.
Paraaf ondergetekende

:.....…….…

Paraaf N.V.N. 1
Paraaf N.V.N. 2

:…..………
:..…………
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11. De N.V.N. is niet aansprakelijk voor mogelijke geringe (kleur)afwijkingen van de
advertentie in de uiteindelijke druk.
12. De N.V.N. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de adverteerder
aangeboden advertentie.
13. De N.V.N. behoudt zich het recht voor om, indien de inhoud van de advertentie de
belangen van de vereniging mogelijkerwijs kan schaden of indien er in de advertentie
namen, bedrijven, instellingen e.d. worden genoemd waar de N.V.N. niet mee wil worden
geassocieerd, de advertentie te weigeren c.q. niet te plaatsen.
14. De N.V.N. is niet aansprakelijk voor mogelijk opgelopen inkomsten derving, indien het
blad KOI later verschijnt dan de planning die vermeld is in het blad.
15. De advertentieperiode wordt telkens voor 1 jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggingen
dienen twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk en aangetekend te geschieden. Dit
bij de penningmeester van de N.V.N.
16. Op dit advertentiecontract zijn de Algemene Voorwaarden van de N.V.N. van toepassing
en zijn tezamen met dit contract aan u verzonden. Door ondertekening van dit contract
gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Aldus opgemaakt;
Handtekening adverteerder:

Naam

:

Handtekening vertegenwoordiger N.V.N. 1:

Naam

:

Getekend te :

Getekend te :

Datum

Datum

:

:

Handtekening vertegenwoordiger N.V.N. 2:

Naam

:

Getekend te :
Datum

:

Correspondentie adres:
Penningmeester N.V.N.
Kattenleger 19
NL-6681 DT Bemmel

Redactie (digitaal) adres:
Redactie KOI

GSM
E-mail

GSM
: +31 (0)6 22485033
E-mail : redactie@nvn-koi.nl

: +31 (0)6 29237675
: penningmeester@nvn-koi.nl
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