
  

ADVERTENTIE- OVEREENKOMST POP ON TOP 2019  
     

Bedrijf/Instelling:                      

(gewenste naamsvermelding)  

  

Contactpersoon sponsoring:                  

(binnen het bedrijf)  

  

Contactpersoon sponsoring:                  

(binnen sponsor commissie)  

  

Adres:                         

  

Postcode/Plaats:                      

  

Telefoon:                        

  

Fax:                         

  

E-mail:                        

      
Maak een keuze uit onderstaande reclamemogelijkheden   
Alle prijzen zijn exclusief btw  

  

o Plaatsen hekwerkbanner 338 x 174cm * (max 2 stuks)      € 200,- per stuk  

  

o Vermelding LED- scherm stilstaand beeld * (max 5 seconden)   € 250,- per stuk  

  

o Vermelding LED- scherm video * (max 10 seconden)      € 400,- per stuk  

  

o Bedrukking logo op t- shirts mouw/hartzijde wit *      € 5,- per t- shirt  

  

o Bedrukking logo op t- shirts achterkant wit *        € 10,- per t- shirt  

  

o Vermelding digitale nieuwsbrief (2 x per maand of half jaar pakket)   € 50,- per maand  

                     € 250,- half jaar 

                

o Vermelding logo consumptiebonnen *          € 750,- één zijde  
 (200.000 stuks, te kiezen tot uiterlijk 1 maart 2019)          

  

  

  

* Om u als adverteerder maximaal te laten profiteren van uw bijdrage aan Pop on Top 

willen wij u vragen de volgende gegevens aan te leveren. 



• Hekwerkbanner 338 x 174 cm (maximaal 2 stuks) 
Afleveren: Theodoor Dorrenplein 6A, 6301 DV Valkenburg 
Uiterlijk 13 mei 2019. 

• Stilstaand beeld/logo en/of video voor LED- scherm aanleveren in hoge resolutie en 

in EPS en JPG. 
Aanleveren via michelle@popontop.nl 

Uiterlijk 13 mei 2019. 

• Logo t- shirts aanleveren in EPS en hoge resolutie. 
Aanleveren via michelle@popontop.nl 
Uiterlijk 1 april 2019 

• Vermelding digitale nieuwsbrief 
Aanleveren via michelle@popontop.nl 

• Logo consumptiebonnen in EPS en hoge resolutie. 
Uiterlijk 4 maart 2019 

Aanleveren via michelle@popontop.nl 

Materiaal dat niet tijdig op de juiste manier wordt aangeleverd zal niet worden 

meegenomen in de uitingen tijdens Pop on Top.  

Facturatie  

Nadat wij de advertentie- overeenkomst naar alle volledigheid én ondertekend hebben 

ontvangen, ontvangt u van ons een factuur per e-mail. De factuur dient betaald te worden 

binnen onze betalingstermijn van 2 weken. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn 

wij genoodzaakt af te zien van de advertentie- overeenkomst.  

 Overige opmerkingen/afspraken:  

Wij verzoeken u vriendelijk een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst te 

retourneren. (Uitsluitend per e-mail: michelle@popontop.nl)  

Datum: ___________________  

Handtekening namens bedrijf  Handtekening namens Pop on Top  

___________________  ___________________  


