
Vul uw contactgegevens aan in HOOFDLETTERS.

Firma:

Adres:

Voornaam, naam en functie:

Telefoon / GSM:

BTW:

E-mail:

Datum:    Handtekening verantwoordelijke:    Firmastempel:

Gelieve de advertentie in PDF formaat conform onze vereisten door te sturen met WeTransfer.com gericht aan  
info@marcthijs.be met inachtname van onderstaande inleveringstermijnen:
Ten laatste op 20 september 2020 voor editie 27 - Herfst editie 2020 - enkel online vanaf 21 september 2020
Ten laatste op 21 december 2020 voor editie 28 - Winter editie 2021 met verschijning eind januari 2021
Ten laatste op 21 maart 2021 voor editie 29 - Lente editie 2021 met verschijning eind april 2021
Ten laatste op 21 juli 2021 voor editie 30 - Herfst editie 2021 met verschijning begin september 2021.

De ondertekende verklaart, in zijn of haar organisatie, geautoriseerd te zijn, om dit document te ondertekenen. Deze bestelbon is niet geldig 
zonder ondertekening. Stuur deze bestelbon terug naar : THEMA - Streepkenstraat 24 - B-3600 Genk  
of mail deze naar: info@marcthijs.be of stuur een foto van de ingevulde bon met uw smartphone door naar ons!

THEMA - Marc THIJS - Streepkenstraat 24 - 3600 GENK - België - E-mail: info@marcthijs.be - GSM : +32 (0)498 05 01 05
BPOST BANK - BBAN: 000-3832102-20 - IBAN: BE28 0003 8321 0220 - BIC: BPOTBEB1 - BTW: BE 0840.813.519

  Bestelbon Wandelkrant 10 jarig jubileum in 2021

Voor € 666 excl. BTW gaat mijn keuze uit naar (doorhalen wat niet van toepassing is):

• 1 pagina ( 230 mm x 295 mm ) in één van de 3 edities van 2021: Winter editie - Lente editie - Herfsteditie
• 1/3 pagina ( 230 mm x 98 mm ) in alle drie edities van 2021 

 

U krijgt 1 volledige pagina in de online Herfsteditie 2020 nr. 27 gratis erbij!

Optionele mogelijkheden 2021 (doorhalen wat niet van toepassing is):

• volledige achterste pagina in alle 3 edities van 2021: € 2600 excl. BTW
• de 2 middelste pagina’s in alle 3 edities van 2021: € 5200 excl. BTW
• 1/3 voorpagina in alle 3 edities van 2021: € 5200 excl. BTW
• 1 pagina in alle 3 edities van 2021: € 2000 excl. BTW
• 2 naastliggende pagina’s in alle 3 edities van 2021: € 4000 excl. BTW 

 

U krijgt 2 volledige pagina’s in de online Herfsteditie 2020 nr. 27 gratis erbij!

Onze garantie:
van zodra we 16 adverteerders / € 10656 omzet hebben voor 2021 gaan de persen terug aan het rollen. De 
drie edities komen ook online op onze webkiosk te staan. Indien we deze omzet niet halen rekenen we u 
slechts 1/3 aan van bovenstaande bedragen om zo onze werkingskosten te kunnen dekken.  
Facturatie is voorzien eind januari 2021, betaling graag voor eind februari 2021. Aanbod geldig tot 21/12/20.


