			 Bestelbon voor advertenties in onze online edities van de Wandelkrant
Mijn keuze(s) kruis ik hieronder aan:
1/3 pagina ( 230 mm x 98 mm ) in alle drie edities (28+29+30) van 2021 voor € 299 excl. BTW
1 pagina ( 230 mm x 295 mm ) in editie 28 (vanaf 1 februari 2021) voor € 299 excl. BTW
1 pagina ( 230 mm x 295 mm ) in editie 29 (vanaf 1 mei 2021) voor € 299 excl. BTW
1 pagina ( 230 mm x 295 mm ) in editie 30 (vanaf 1 september 2021) voor € 299 excl. BTW
1 pagina ( 230 mm x 295 mm ) in editie 28, 29 en 30 voor € 899 excl. BTW
2 naastliggende pagina’s in editie 28 (vanaf 1 februari 2021) voor € 499 excl. BTW
2 naastliggende pagina’s in editie 29 (vanaf 1 mei 2021) voor € 499 excl. BTW
2 naastliggende pagina’s in editie 30 (vanaf 1 september 2021) voor € 499 excl. BTW
2 naastliggende pagina’s in editie 28, 29 en 30 voor € 1499 excl. BTW
1/3 pagina ( 230 mm x 98 mm ) op alle drie voorpagina’s van 2021 onderaan voor € 1999 excl. BTW

Geldigheidsdatum van dit aanbod en aanleverdatum advertentie(s) van dit aanbod voor 2021:

Winter editie = editie 28 => vanaf 1 februari 2021 online => bestelbon & advertentie voor 25 januari 2021 aanleveren
Lente editie = editie 29 => vanaf 1 mei 2021 online => bestelbon & advertentie voor 25 april 2021 aanleveren
Herfsteditie = editie 30 => vanaf 1 september 2021 online => bestelbon & advertentie voor 15 augustus 2021 aanleveren

Vul uw contactgegevens aan in HOOFDLETTERS.
Firma:
Adres:

Voornaam, naam en functie:
Tel./GSM:
BTW nummer:
E-mail:
Datum: 				

Handtekening verantwoordelijke: 			

Stempel van de firma:

Gelieve de advertentie in PDF formaat conform onze vereisten door te sturen met WeTransfer.com gericht aan
info@marcthijs.be met inachtname van bovenstaande inleveringstermijnen!
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!
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