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Vestingshop Repro
Voorstraat 29
4797 BD Willemstad

H.R. K.v.K. Breda
nr. 20028882
Omzetbelasting nr.
NL062876594B01

Telefoon (0168) 472613

Technische gegevens:
440
Papiersoort
: Houtvrij wit offset
220
220
Papiergewicht
: 90 gram per m²
Plano papier formaat : 440 x 320 mm
Aero-fitness
Jazz-4-Good weer een goed bezocht evenement
Pagina formaat
: 220 x 320 mm
Drukvlak pagina
: 195 x 290 mm
Min. aantal pagina’s
: 4
Willemstadter Gert van ’t Hof
Oplaadpunt bij Helwijk voor elektrische auto’s
wordt de nieuwe presentator van NOS Studio Sport
Max. aantal pagina’s
: geen max.
Aantal kolommen per pagina
:4
Nieuwe leden
nog welkom bij VIOS
Maandag inzameling
Advertentiebreedte 1 kolom
: 45 mm
plastic verpakkingsafval
Advertentiebreedte 2 kolommen : 95 mm
Advertentiebreedte 3 kolommen : 145 mm
Programmaboekje
Senioren tafeltennis
shanty&seasong festival
Advertentiebreedte 4 kolommen : 195 mm
Maximale lengte kolom
: 290 mm
Kogelvangers
uitslagen & programma
Zaterdag 27 juli
Drukprocedé : Offsetdruk
inzameling oud-papier
Nienke Noteboom
terug in gemeenteraad
Drukkleur
: Zwart (steunkleur optie)
Pontje
Waterpistolen
Willemstad - Numansdorp
Materiaal
: Digitale bestanden (PDF, EPS)
HobbyShop
Repro
Verschijning : wekelijks op zaterdagmorgen
voor 12.00 u.
15 juli
Oplage
: 1175 expl.
MARKTSLAGER VERSTEEG
•JONGE GRASKAAS
5.75
•RIBSTUK
g 10,98
•BELEGEN 30+
7.65
•VARKENSLAPPEN
g 6,48
Verschijnings- : Willemstad Vesting, wijk Poortweide,
•KRUIDNAGELKAAS
8.75
•HAMBURGERS
4 BETALEN Uw nieuws in De Ster
gebied
wijk Noordlangeweg, wijk Klooster}g 3,25
De Ster verschijnt niet op 20 juli - 27 juli en 3 augustus
blokje, Helwijk, Steenpad, Westdijk,
Helsedijk, Stadsedijk 22-54 & 53-155,
95
45
45
195
Westmiddelweg, Hellegatsweg,
Oostdijk, Zuidlangeweg, Noordlangeweg 1-15 / 2-12.
Wijzigingen voorbehouden.
Aanlevering digitaal materiaal per mail via info@drukkerijrepro.nl
Dejuli
Ster,2013
zaterdag 13 juli 2013, pagina 1
Zaterdag 13
Nummer 1218
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Wie afgelopen zaterdag op Jazz-4-Good is geweest kan maar één ding concluderen: Willemstad swingt, en
hoe. Voor de zevende keer gonsde de vesting weer met lekkere klanken en jazzy vibes van The Busquito’s in
de middag en Bl3nder, Organ Tonation, Bruut! en The Jazzjunkies in de avond. Het grote nagenieten is nu
begonnen: talloze mooie reacties, recensies, foto’s en video’s stromen bij de organisatie binnen. Zij proberen
dit zoveel mogelijk te delen op hun site www.jazz4good.nl of facebook pagina.
In de voorbereiding van Jazz-4Good 2013 dachten de horecaondernemers van Anno 1610,
Bellevue, El Miguel en Jimmy’s
constructief mee over de festivalorganisatie. Daarnaast hebben zij een
belangrijke bijdrage geleverd aan
het festival. Tijdens de avond zorgden zij voor een gastvrij onthaal
van alle bezoekers. Boekhandel
Muilenberg en TAB Willemstad
Showroom openingstijden:
waren bereid om de organisatie
Donderdag & vrijdag van 12.00 - 16:30
bij te staan met de voorverkoop
Zaterdag van 10:00 - 16:00
van de tickets. Vervolgens maakMaandag, dinsdag & woensdag op afspraak
ten de volgende sponsoren Jazz4-Good 2013 mogelijk: Doedijns
De korfbalvereniging VIOS heeft
International (hoofdsponsor), Go!
voor alle leeftijden teams in de
Grafi Offshore, Malherbe Muziek,
competitie en nieuwe leden zijn
Gebouw-T, Music&More, WDBS
nog steeds van harte welkom.
Business Services, Van Bellen Wind
De jongste kinderen vanaf 4 jaar
& Snow, Restaurant Frascati, Bistro
spelen geen competitie maar ne‘t Pumpke, Everaers Vastgoedbemen deel aan de activiteiten van
heer & Ontwikkeling, Stichting
de Kangoeroeclub, bedoeld voor
Cultureel Moerdijk, Drukkerij
kinderen van 3 tot 6 jaar die op een
Repro, Steven Bouwens Kunst,
leuke, speelse wijze kennis kunnen
BNdeStem en Radio 6 Soul &
maken korfbal. Vanaf 6 jaar kun je
Jazz. Hun steun is onontbeerlijk
al mee doen in een F-team.
om de kwaliteit van het festival te
Dinsdag jl. is de Senioren TafeltenOok bij de seniorengroep ben
garanderen en verreweg de top
nis Vereniging weer begonnen met
Havenkoor Fortitudo organiseert
je van harte welkom. Korfbal is
van jazz-Nederland toegankelijk
de wekelijkse activiteit in gebouw
op zondag 15 september een
een gemengde sport. Jongens en
te laten zijn.
Irene.
groots opgezet en gratis toeganmeisjes, heren en dames worden
Senioren die nu eindelijk deze
kelijk Shanty & Seasong Festival
uitgenodigd om informatie te
*****
winter eens wat meer willen gaan
in het centrum van de vesting
vragen of lid te worden. Heb je
bewegen en met een gezellige
Willemstad. Een groot deel van
ooit gekorfbald of wil je hier mee
groep mensen aan recreatieve
de vesting is die dag van 10.00
beginnen? Korfbal is een leuke en
sport willen doen, zijn elke woenstot 19.00 uur afgesloten voor alle
aantrekkelijke sport en bij VIOS
dagmorgen welkom. U hoeft geen
verkeer behalve voetgangers. Er
Uitslagen: De Fendert 1 - Kogelkan je die met veel gezelligheid
ervaring of talent te hebben.
worden enkele duizenden bezoevangers 1, 4-0 (beker); Kogelvanen enthousiaste inzet beoefenen.
Er wordt gespeeld van half tien tot
kers verwacht.
gers 2 - Barendrecht 16, 2-3 (vr.).;
Trainingen zijn op doordeweekse
half twaalf in gebouw Irene met
Gelijktijdig met het festival wordt
Kogelvangers B1 - Strijen B1, 4-7
avonden, op zaterdag worden de
tussendoor twee koffiepauzes.
op de Voorstraat een kleine snuf(vr.); Groote Lindt 1 - Kogelvangers
competitiewedstrijden gespeeld.
Loop vrijblijvend eens binnen.
felmarkt (zie elders in De Ster)
1, 8-0 (beker).
Neem voor informatie contact op
gehouden als verbindingsschakel
Programma zaterdag 31 augustus:
met Pike Moerland, 06 - 83789294
tussen de podiums.
Kogelvangers 1 - Terheijden 1,
of Anne Grootenboer, 06 - 53181099
De direct betrokken bewoners zijn
17.00 uur; Kogelvangers 2 - Dui(jeugdafdeling) of met Gerard van
inmiddels per brief geïnformeerd
veland 2, 14.30 uur; Kogelvangers
Gend, 06 - 24653422 (seniorenafdeover de afsluiting en het parkeerB1 - ODIO B1, 12.00 uur; Internos
ling).
Tot en met september vaart veerverbod.
C3 - Kogelvangers C1, 12.45 uur;
boot Anna op zaterdag en zondag
Er worden dit jaar op vier locaties
Kogelvangers D1 - Bruse Boys D1,
van Willemstad naar Numanspodiums geplaats waar de 12 deel09.00 uur; Kogelvangers E1 - TVC
dorp, v.v. Volwassenen betalen 8
nemende koren tussen 12.30 uur
Breda E1, 10.30 uur; Kogelvaneuro voor een retourtje of 5 euro
en 18.15 uur beurtelings optreden.
gers E3G - Zwaluwe E2G, 09.00
voor een enkeltje. Kinderen tot
De bezorgers van De Ster veruur; Kogelvangers F1 - Zwaluwe
12 jaar betalen 5 euro voor een
spreiden zaterdag 7 september
F1G, 10.30 uur; Kogelvangers F2 retourtje of 2,50 voor een enkeltje.
huis-aan-huis een full color proMETO F5, 09.00 uur (allen beker);
Fietsen mogen gratis mee.
grammaboekje.
SJO Prinsenland E3 - Kogelvangers
De opstapplaats is bij de gemeenWie een anti-drukwerk sticker op
E2, 10.30 uur (vr.sch.).
telijke jachthaven langs het steiger
de brievenbus heeft zitten krijgt
achter het Peilhuisje, richting het
het boekje niet in de brievenbus
havenhoofd. De vertrektijden zijn
maar kan vanaf 7 september gratis
om 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur
een exemplaar afhalen bij Repro in
p/kg ...............................................
en 17.00 uur
de Hofstraat.

Dakwerk - Loodgieterswerk
CV ketels en onderhoud
06-20291845 willemstad-cv.nl
Pinnen is mogelijk

NOS Sport heeft er een nieuw gezicht bij: Willemstadter Gert van ´t Hof
wordt presentator van NOS Studio Sport. Gert is speler bij voetbalvereniging Kogelvangers - 5 en jeugdtrainer van Kogelvangers F2.
Van ’t Hof, die komt als vervanger van Toine van Peperstraten, is een
ervaren presentator, die tal van programma’s presenteerde voor RTV
Rijnmond en Omroep Zeeland. Gert van ’t Hof is vanaf augustus te zien
bij NOS Studio Sport.
Hij begon zijn presentatieloopbaan
in de jaren negentig bij Radio Rijnmond Sport, de regionale versie
van Langs de Lijn. In 1999 volgde
bij die zender de overstap naar de
nieuws- en sportprogramma’s op
televisie. In 2005 begon Van ’t Hof
zijn eigen televisie-productiebedrijf ‘Voor de Buis’, maar hij bleef
programma’s als FC Rijnmond en
uitzendingen rond evenementen als de Rotterdam Marathon,
de wielerzesdaagse en het ABN
AMRO World Tennis Tournament
presenteren voor RTV Rijnmond.
Sinds een paar jaar is hij ook bij
Omroep Zeeland te zien.
Voor Van ’t Hof is de overstap naar
de NOS een feest: “Ik bedacht me
laatst dat ik 22 jaar geleden naar
de School voor de Journalistiek
ben gegaan omdat ik presentator
van Studio Sport wilde worden.
Dat was mijn ideaal. Sindsdien heb
ik heel veel leuke dingen gedaan,
maar dat het nu toch gaat gebeuren is prachtig.”
Ook Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport, is enthousiast over
de komst van Gert van ’t Hof: “Ik
ben iemand die nogal eens langs
de regionale zenders zapt. Bij Gert
bleef ik al jaren net iets langer hangen. Hij heeft flair, persoonlijkheid

p/kg............................

5 HALEN ..
samen voor:
100 gram ACHTERHAM
100 gram SNIJWORST
100 gram BOTERHAMWORST
Vraag niet hoe het kan, maar proÀteer ervan

€
€

3,43
3,50

Gewone advertenties
Prijs per mm (hoogte x aant.kol. = mm),
per plaatsing
€
0,20
*Min. te berekenen
prijs per plaatsing

€

Om als vereniging, school of instantie met nieuws in weekblad De Ster
te komen, moet u wel wat voor doen. Het is voor onze kleine redactie
helaas niet mogelijk om naar alle activiteiten toe te gaan om een verslag
te maken. Het blad zou daardoor onbetaalbaar worden.
Bijna iedereen heeft tegenwoordige een mobiele telefoon met camera.
Schiet eens een leuke foto en mail deze naar info@drukkerijrepro.nl

en verstand van zaken. En toen hij
in ons eerste gesprek ook nog eens
een prima kerel bleek, waren we er
snel uit. Gert is een echt aanwinst
voor ons team.”

Doordat CDA-raadslid Jaap Kamp
in september wethouder wordt
keert Nienke Noteboom tot aan
de verkiezingen terug in de gemeenteraad. Jaap Kamp volgt
Ada Grootenboer op. Zij wordt
burgemeester van de gemeente
Goeree-Overflakkee.

Door de stichting E-Laad werd donderdag jl. een oplaadpunt voor elektrische auto’s geplaatst aan het Steenpad, ter hoogte van het bedrijventerrein
Helwijk. De zogenoemde e-laadpaal werd officieel in gebruik genomen
door wethouder Punt. Bezitters van auto’s die op elektriciteit rijden, kunnen voortaan hier hun accu opladen. Het is het eerste laadpunten in de
openbare ruimte in de gemeente Moerdijk.

Een oplaadpunt is een locatie in de
openbare ruimte waar elektrische
auto’s de accu kunnen opladen
aan een laadpaal. Bij de paal zijn
de naastgelegen parkeerplaats
ingericht als oplaadplek. Dit is
met borden aangegeven. Met een
oplaadpasje wordt de laadpaal
geactiveerd. Met dat pasje kunnen
elektrische auto’s bij alle publieke
oplaadpunten in Nederland opgeladen worden. Een abonnement
voor een oplaadpasje is te verkrijgen bij verschillende aanbieders,
zoals de ANWB, Essent en Eneco.
Minder CO2 uitstoot
De gemeente wil op deze manier
elektrisch rijden stimuleren. Rijden op groene stroom is schoner,
goedkoper, zuiniger, stiller én
comfortabeler. Ook veroorzaakt
rijden op groene stroom bijna geen
uitstoot van CO2 en fijnstof. De
laadpalen worden beheerd door
stichting E-Laad. Op dit moment
kunnen elektrische auto’s bij meer
dan 2.400 publieke oplaadpunten
in 284 gemeenten in Nederland
opgeladen worden.

Maandag 15 juli wordt in Willemstad en Helwijk weer plastic
verpakkingsafval ingezameld. De
inzameling start om 07.30 uur.
Extra afvalzakken voor kunststof
inzameling zijn in Helwijk gratis
verkrijgbaar in de Blokhut op
woensdag tussen 08.30 en 12.00
uur. In de Vesting zijn ze verkrijgbaar bij het TAB en bij Jumbo de
Bont.

In Willemstad, Helwijk, een groot
deel van de Stadsedijk en het buitengebied, komt op zaterdag 27 juli
de oud-papier ophaalwagen langs.
De inzameling start om 08.00 uur.
Denk erom dat u het oud papier
aan moeten bieden via de container met blauw deksel en voorzien
van de speciale postcode sticker.
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p/kg
LET OP!! IN DE VAKANTIE ZIJN WIJ NIET
AANWEZIG OP 22 JULI, 5 EN 19 AUGUSTUS!
DUS OM DE WEEK ZIJN WIJ ER WEL!

Bij voorkeur als hoge resolutie-PDF-bestand of als illustrator EPSbestand (met lettertypen omgezet naar outlines).
Eventueel op een geheugendrager. Geen QuarkXpress bestanden!

Advertentie-tarief (excl. 21% btw):
Rubrieksadvertenties
“Sterretjes” vanaf
“Stoppertjes” vanaf

1,00

320

290

Elke dinsdagmiddag van 15.45
tot 16.45 is in de gymzaal aan de
Kerkring een groep enthousiaste
mannen en vrouwen bezig om
op een gezellige manier sportief
te blijven.
Dit gebeurd onder deskundige
leiding van Jacqueline Galjema.
Met leuke muziek worden verschillende oefeningen gedaan
om de spieren soepel te houden.
Indien U interesse heeft, ga dan op
genoemd tijdstip vrijblijvend eens
kijken. Contactpersoon voor deze
activiteit is Elly Mol, tel. 472485.

10,00

Toeslagen (excl. 21% btw):
Adm. kosten bij opdrachten/
fakturen beneden € 50,Plaatsingseis voorpagina
Plaatsingseis achterpagina
Plaatsingseis overige pagina’s
Steunkleur

3,00
30%
15%
10%
€ 115,00

Toezending bewijsnummer*

€

€

1,90

* Tenzij adverteerder nadrukkelijk aangeeft daar geen
prijs op te stellen, wordt aan adverteerders buiten het
verspreidingsgebied automatisch een bewijsnummer
toegezonden.

Zet- en studiowerk op aanvraag

3%
5%
10%
15%

Bij beeindiging van de plaatsingsopdracht hebben we het recht d.m.v. een naverrekening een eventueel teveel verleende korting alsnog in rekening te brengen.
Overige kortingen (art. 18 Alg. Voorw):
- Korting ingeval van een ongewijzigde herplaatsing (art. 18 Alg. Voorw.):
- Burokorting erkende reclameburo's

10%
15%

“STOPPERTJES” EN ADVERTENTIES IN DE RUBRIEK “STERRETJES” PLAATSEN WE AL TEGEN EEN
SPECIALE PRIJS EN VALLEN BUITEN DEZE KORTING.
* “Stoppertjes zijn kleine advertenties met een vaste tekst, die we voor onbepaalde tijd, doch gedurende een periode
van tenminste drie maanden, wekelijks mogen plaatsen als de ruimte dat toestaat, maar niet hoeven te plaatsen bij
ruimtegebrek. Informeer naar de mogelijkheden!

Ongeadresseerde drukwerk verspreiding
Op heel beperkte schaal is het mogelijk gelijktijdig met Weekblad De Ster ongeadresseerd (reclame)
drukwerk te laten bezorgen. Iets duurder dan via “schooljeugd” maar netjes en correct met een zeer hoge
“attentie-waarde”.
-

Als bijsluiter in De Ster bij Ster-abonnees binnen verschijningsgebied: v.a. € 34,00 (1080 exemplaren).

Prijzen zijn exclusief btw.
Informeer vrijblijvend naar de diverse mogelijkheden en tarieven.

Opdrachten en plaatsingen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Weekblad De Ster (op aanvraag verkrijgbaar). Voorts zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer nummer 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
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Abonnementsprijs (incl. 9% btw)
bij betaling via automatische incasso:
Binnen verschijningsgebied:
- Kwartaal abonnement € 16,25
- Halfjaar abonnement € 32,50
Buiten verschijningsgebied (incl. porto):
NL Postabonnement € 40,00 per kwartaal
EUR Postabonnement € 57,58 per kwartaal

Kontrakt/seriekorting (art. 19 en 20 Alg. Voorw.):
adverteerders die op basis van een overeenkomst tenminste:
- 5x een advertentie plaatsen binnen een periode van tenminste 5 weken, ontvangen een korting van:
- 7x een advertentie plaatsen binnen een periode van tenminste 14 weken, ontvangen een korting van:
- 13x een advertentie plaatsen binnen een periode van tenminste 26 weken, ontvangen een korting van:
- 26x een advertentie plaatsen binnen een periode van tenminste 26 weken, ontvangen een korting van:

ALGEMENE ADVERTENTIE-VOORWAARDEN WEEKBLAD DE STER.
01 Alle advertenties worden afgesloten overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Wijziging van de Algemene Voorwaarden,
technische gegevens en advertentietarieven voorbehouden.
02 Door het opgeven van een advertentieopdracht erkent de adverteerder de Algemene Voorwaarden en technische gegevens
van de uitgever te kennen en er genoegen mee te nemen.
03 Uitgever heeft het recht via een mededeling in weekblad De
Ster of op andere wijze, tariefswijzigingen, andere uiterlijke
tijdstippen van inlevering van advertenties, andere verspreidingsdagen, ander verspreidingsgebied, naamswijzigingen
en/of het tijdelijk niet verschijnen van de uitgave in een voorliggende periode (b.v. vakantie) bekend te maken.
04 De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven
advertenties te weigeren wegens inhoud, aard, strekking of
vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling,
strijd met eigen belangen van de uitgever of een andere reden
van principiële aard, zonder verplicht te zijn aan de adverteerder de reden op te geven.
05 De adverteerder heeft het recht een door hem opgegeven
advertentie te annuleren, mits annulering, naar het oordeel
van de uitgever technisch nog mogelijk is.
06 Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever is in strijd met artikel 1401 van het B.W. en de
Auteurswet 1912.
07 Ofschoon bij het zetten, corrigeren en drukken, alle aandacht
aan de opgegeven advertenties wordt besteed, kunnen
desondanks fouten en/of misstellingen plaatsvinden. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan evenals voor het
eventueel niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, kan
door de uitgever niet worden genomen. De uitvoering van correctie- en/of retourorders kan nimmer worden gegarandeerd.
08 Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentie-opdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift van de opdrachtgever, kunnen door de uitgever
niet worden geaccepteerd.
09 Reclames over de uitvoering van de advertentieopdrachten
dienen uiterlijk 5 dagen na plaatsing schriftelijk te worden
ingediend. Indien binnen 5 dagen geen schriftelijke reclames
zijn ontvangen betekent dit, dat de plaatsing door adverteerder accoord is bevonden.

als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het
kader van een verantwoorde opmaak, van de technische en
redactionele mogelijkheden en van de billijkheid ten opzichte
van andere adverteerders.
14 Advertenties, waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt
betaald, worden, met voorbehoud van technische en/of andere
omstandigheden binnen de uitgeverij, als zodanig uitgevoerd.
Mocht de advertentie door vorenstaande reden niet op de
gewenste plaats staan, dan zal de toeslag niet worden berekend, doch de opdrachtgever is in dat geval niettemin de dan
geldende plaatsingskosten verschuldigd.
15 Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet
moeten worden in een dusdanige vorm, dat er sprake kan
zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoud
de uitgever zich het recht voor de opmaak te wijzigen en/of
er de aanduiding advertentie aan toe te voegen.
16 In de advertentietarieven is inbegrepen het zetten en opmaken van de advertentietekst in een normaal plat zetsel en
lettertype en het eventueel inmonteren van door adverteerder
aangeleverd reproduceerbaar materiaal zoals logo, speciaal
lettertype, illustratie, afbeelding, etc. Goed reproduceerbaar
materiaal bestaat bijvoorkeur uit digitale bestanden. Het door
ons vervaardigde materiaal blijft ons eigendom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
17 Werkzaamheden als inscannen en/of verkleinen van foto’s,
speciaal DTP-werk, speciaal tekenwerk, speciaal zetwerk en/of
ontwerpkosten zijn niet in de advertentietarieven inbegrepen.
Uitgever kan deze werkzaamheden tegen studio-tarief voor de
adverteerder uitvoeren.
18 Bij herplaatsing van een advertentie in ongewijzigde vorm in
een of meer opvolgende uitgaven, komt de adverteerder in
aanmerking voor een korting.
19 Adverteerders die met uitgever een overeenkomst aangaan
om gedurende een nader te bepalen periode een advertentie
te plaatsen van nader overeen te komen afmetingen, komen
in aanmerking voor een contractkorting. Bij niet nakomen
van de afspraak of contract, hebben we het recht d.m.v. een
naverrekening een eventueel teveel verleende korting alsnog
in rekening te brengen.
20 De adverteerder kan voor de toepassing van artikel 19 uitsluitend advertenties plaatsen, betrekking hebbende op zijn eigen
bedrijf.

10 Mondelinge afspraken over advertentieopdrachten en advertentie-overeenkomsten binden de uitgever slechts voor zover
zij zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd.

21 Advertentie-opdrachten en materiaal dienen uiterlijk op
woensdag om 15.00 uur in het bezit van de uitgever te zijn.

11 De berekening van de prijs der advertenties geschied, wat de
meting betreft, door te meten de hoogte van het drukvlak,
vermeerderd met in totaal 4 mm per kolombreedte voor het
wit, tenzij de adverteerder de wens te kennen geeft meer wit
te willen gebruiken.

22 Bezorgers mogen niet gelijktijdig ander drukwerk bezorgen,
tenzij de uitgever daartoe opdracht heeft gegeven. De bezorgers van De Ster respecteren daarbij alle uitingen op de
brievenbus waarop kenbaar is gemaakt dat op ontvangst van
ongeadresseerd drukwerk geen prijs wordt gesteld.

12 Adverteerder dient bij aanbieding van de advertentie op te
geven het aantal mm hoogte en het aantal kolommen dat
een advertentie mag beslaan. Geringe afwijkingen daarin zijn
toegestaan. Verzuimt de adverteerder het aantal mm en/of
kolommen aan te geven dan zal uitgever naar eigen inzicht
en goeddunken plaatsen.

24 Bij opdrachten/facturen beneden € 50,- zijn wij genoodzaakt
€ 3,00 administratiekosten te berekenen.
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13 Opdrachten waarbij een bepaalde plaats als voorwaarde wordt
gesteld -buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag
wordt betaald- worden niet geaccepteerd. Wel wordt met
verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel

25 Betaling van advertentie-nota’s beslist binnen 14 dagen na
factuurdatum.

(Hulp bij) KOSTENBEREKENING ADVERTENTIES IN WEEKBLAD DE STER

Advertentie formaat:
Bepaal of meet de (gewenste) hoogte van de advertentie in mm
Bepaal of meet de (gewenste) breedte van de advertentie in mm
Is de breedte:
tot 45 mm dan is het een 1 koloms advertentie
van 46 tot 95 mm dan is het een 2 koloms advertentie
van 96 tot 145 mm dan is het een 3 koloms advertentie
van 146 tot 195 mm dan is het een 4 koloms advertentie

: .........................mm A

Vul het van toepassing
zijnde in

Te berekenen totaal aantal mm ( A x B )

: .........................mm C

PRIJS PER MM

20 eurocent
_______________ X

Normale prijs voor eenmalige plaatsing van de advertentie
(zie ook art.16 en 17 alg. voorw. MINUMUMPRIJS is € 10,00.) ( C x D )

Eventuele kontrakt/serie korting (art 19 en 20 alg. voorw.):
Adverteerders die op basis van een overeenkomst tenminste:
- 5x een advertentie plaatsen binnen een periode van
tenminste 5 weken, ontvangen een korting van 3% over E =
- 7x een advertentie plaatsen binnen een periode van
tenminste 14 weken, ontvangen een korting van 5% over E =
- 13x een advertentie plaatsen binnen een periode van
tenminste 26 weken, ontvangen een korting van 10% over E =
- 26x een advertentie plaatsen binnen een periode van
tenminste 26 weken, ontvangen een korting van 15% over E =

: ..................... kolom B
_______________ X

: € .......................... E

g.........
g.........
g.........

Vul het
van
toepassing
zijnde in

g..........

Prijs per plaatsing op kontraktbasis ( E minus F )

: .......................... -/- F

________________
: € .......................... G

Eventuele overige kortingen (art. 18 Alg. Voorw):
Is er sprake van een ongewijzigde herplaatsing
(meerdere keren plaatsen van dezelfde ongewijzigde advertentie),

Dan krijgt u een (extra) korting t.w.: 10% over G (met kontrakt) of 10% over E (zonder kontrakt)

Netto prijs per plaatsing bij aanl. opn. klaar model/ongewijzigde herpl. ( G minus H )
Eventuele bijkomende kosten (afhankelijk van uw wensen):
-Toezending bewijsnummer*: € 1,90
-Toeslag plaatsingseis op voorpagina: 30 %
-Toeslag plaatsingseis op achterpagina: 15%
-Toeslag plaatsingseis op bepaalde plaats op overige pagina’s: 10%
-Toeslag speciaal zet- en studiowerk: Op aanvraag
-Administratiekosten bij maand/factuurbedrag beneden € 50,00 excl. btw: € 3,00

Prijs per plaatsing inclusief speciale wensen

: ............................... H
_______________ -/: € ..........................

: ...............................
: ...............................
: ...............................
: ...............................
: ...............................
: ...............................
_______________ +

J

K
L
M
N
P
R

: € .......................... S

(prijs)wijzigingen voorbehouden

* Tenzij adverteerder nadrukkelijk aangeeft daar geen prijs op te stellen, wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied
automatisch een bewijsnummer toegezonden.
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Alle prijzen en tarieven zijn excl. 21% btw

