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Hoe moet er aangeleverd worden

Aanleveren van materiaal is mogelijk tot 
maandag 13.00 uur in de week van ver-
schijning. Voor Specials is de deadline 
vrijdag voor verschijning 17.00 uur. In 
bijzondere gevallen kan hiervan worden 
afgeweken. 

In dat geval is het belangrijk om even 
contact op te nemen met Uitgeverij 
Stedendriehoek B.V. - telefoon 055 - 521 
98 78.

De specificaties zijn gebaseerd op de 
CEBUCO-normen voor krantendruk.

Formaat
Nieuwsblad Stedendriehoek verschijnt 
op tabloidformaat. Hieronder vindt u 
de specificaties:

• Bladspiegel: 289 mm x 415 mm
• Zetspiegel: 264 mm x 390 mm
•  Advertentiekolommen:  

7 (36 mm / kolom) witruimte 2 mm
•  Redactiekolommen 6  - witruimte 4 mm

• Eén hele pagina: 7 kolom 390 mm
• Spread: 553 mm x 390 mm
• Papiersoort: 42,5 grams krantendruk

Druk
• Drukprocedé: Offset rotatie Coldset
• Inkten: euronorm
• Volledig Full Colour
• Raster: 34 lijnen per centimeter
• Puntvorm: Licht-eliptisch
•  Puntgrootte: Lichte partijen 

(waar uitbreken niet acceptabel is)  
5 % drukkend oppervlak. Schaduw- 
partijen 90 % drukkend oppervlak.

•  Voor (steunkleur)tintvlakken geldt 
minimaal 15 %, maximaal 90 % druk-
kend oppervlak.

•  UCR of GCR: Under Colour Remo-
val (UCR) 60 % of Grey component 
Replacement (GCR) 40-50 %

•  Kleuropbouw: Maximum totaal  
drukken oppervlak 240 %

•  Puntvergroting: Bij 50 % punt ca  
28 % puntvergroting

•  Volvlakdensiteit: Zwart D = 1.10  

cyaan, Magenta en Yellow D = 0.90

Digitale aanlevering
•  Aanleveren van materiaal kan digi-

taal. 
•  Kant en klaar advertentiemateriaal  

aanleveren in Certified PDF. 
•  Het kant-en-klare materiaal kan via  

e-mail of via wetransfer worden  
verzonden. 

Illustraties
•  Foto’s, logo’s en tekeningen: 

-   Foto’s in resolutie van 68 l/cm 
of 172 DPI. Aanleveren op ware 
grootte.

-   De illustraties en foto’s weg- 
schrijven als .eps bestand. 

-   Fonts omzetten naar contouren of 
separaat meesturen.

Contact
Mochten er vragen zijn over de techni-
sche aanlevering: ons team staat altijd 
voor u klaar! 

Hier vindt u alle informatie voor het aanleveren van 

advertentiemateriaal voor Nieuwsblad Stedendriehoek. 
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1.  Definities
1.1 Uitgeverij Stedendriehoek B.V.
1.2 Adverteerder, degene, die voor zich-
zelf of op de last van een adverteerder 
een overeenkomst sluit tot het plaatsen 
van een advertentie.
2.  Algemeen
2.1 Alle orders worden afgesloten op 
grond van deze algemene voorwaarden.
2.2 Andere afwijkende voorwaarden van 
adverteerder zijn niet van toepassing, 
tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden 
uitdrukkelijk schriftelijk door uitgever zijn 
aanvaard voor een specifiek geval.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden 
gelden slechts indien en voor zover deze 
schriftelijk tussen uitgever en adverteerder 
zijn overeengekomen.
3. Contract
3.1 De contractstermijn gaat in op  
-  de eerste van de maand, waarin de eerste 

op het contract af te nemen advertentie is 
geplaatst indien de plaatsing voor de 15e 
van de maand heeft plaatsgevonden. 

-  de 15e van de maand, indien de plaat-
sing op of na de vijftiende dag heeft 
plaatsgevonden. Indien de eerste adver-
tentie niet binnen drie maanden na het 
sluiten van het contract is geplaatst, zal 
het contract geacht worden te zijn inge-
gaan op de eerste dag van de maand, vol-
gend op die termijn van drie maanden.

3.2 Losse advertenties kunnen, indien 
de adverteerder dit verlangt, worden in-
begrepen in een later af te sluiten ad-
vertentiecontract. Aan dit contract 
wordt een terugwerkende kracht ver-
leend over een periode van ten hoogste 
4 maanden.
3.3 Het is niet toegestaan door het com-
bineren van advertentiepubliciteit op een 
contract derden te doen profiteren van 
het voor dit contract geldende tarief.
4. Uitbreiding
Gedurende de looptijd van het adverten-
tiecontract kan de gecontracteerde ad-
vertentieruimte een of meerdere malen 
worden uitgebreid zonder verlenging van de 
overeengekomen termijn.
Het lagere tarief wordt vanaf de eerste 
dag van de maand, volgend op die waarin de 
uitbreiding tot stand kwam, op de dan als-
nog te plaatsen advertenties toegepast.

5. Annulering
Indien een advertentiecontract wordt ge-
annuleerd, omdat zich naar het oordeel 
van de uitgever gegronde redenen voor-
doen om de reclame te staken, evenals 
wanneer de gecontracteerde adverten-
tieruimte op de expiratiedatum niet is 
verbruikt, dient het aantal verbruikte mil-
limeters tot het hiervoor geldende tarief 
te worden bijbetaald.
6. Tariefverhoging
Eventueel tijdens de looptijd van het adver-
tentiecontract doorgevoerde tariefsverho-
ging gelden – tot een maximum van 15% per 
contractsduur – eveneens voor de nog op 
het contract af te nemen advertentieruimte. 
Het is de adverteerder toegestaan de nog af 
te nemen advertentieruimte te verminderen 
met een percentage, waarmee de tarieven 
hoger worden.
7. Advertentie
De minimumhoogte voor (bedrijfs)adver-
tenties is 25 millimeter per kolom. Zet-
werk in advertenties wordt in minimaal 
8-puntsletter gezet.
8. Technische kosten
Indien een reclamebemiddelaar geen 
compleet materiaal in de vorm van goed 
reproduceerbare afdrukken resp. foto-
prints aanlevert, behoudt de uitgever zich 
het recht voor de hierdoor veroorzaakte 
extra technische kosten in rekening te 
brengen. De minimum kosten bedragen € 
25,-.
9. Voorbehoud
De uitgever behoudt zich te allen tijde het 
recht voor:
a.  tekst en vorm van alle advertenties, 

die voor plaatsing worden aangeboden 
overeenkomstig de eisen van redelijkheid 
en billijkheid te wijzigen;

b.  zonder opgave van redenen advertentie-
opdrachten te weigeren.

10.  Aansprakelijkheid
De uitgever is voor schade van welke 
aard dan ook, ontstaan door het niet of 
niet tijdig plaatsen van advertenties, of 
ontstaan door onjuistheden in adverten-
ties, beperkt aansprakelijk tot de prijs van 
de advertenties.
11. Klachten
Klachten over fouten in telefonisch opgege-
ven advertentieopdrachten of over fouten 

ontstaan door onduidelijk handschrift van 
de adverteerder/opdrachtgever, worden 
niet geaccepteerd. Klachten over afwijking 
van kleur en/of sluitwerk worden niet geac-
cepteerd.
12.  Plaatsing
Met verzoeken om plaatsing op een bepaalde 
plaats in de krant zal zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden binnen het kader van de 
technische mogelijkheden en de redelijkheid ten 
opzichte van andere advertenties. Garantie voor 
een aangegeven plaats wordt niet gegeven.
13. Betaling
Betaling van de advertenties dient steeds 
te geschieden binnen 14 dagen na factuur-
datum, bij gebreke waarvan een rente, be-
rekend naar 1% per maand of een gedeelte 
daarvan, verschuldigd wordt. Alle kosten met 
betrekking tot de incasso van de door de ad-
verteerder verschuldigde bedragen als gevolg 
van niet tijdige betaling – zowel de gerech-
telijke als buitengerechtelijke – komen voor 
rekening van de adverteerder. Reclames over 
de uitvoering van de advertentieopdrachten 
dienen uiterlijk een maand na factuurdatum 
schriftelijk te worden ingediend. Indien bin-
nen deze termijn geen reclame is ontvangen, 
wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met 
de nota. Alle kosten, zowel de gerechtelijke 
als de buitengerechtelijke, gemaakt met be-
trekking tot de invordering van het door de 
opdrachtgever of adverteerder verschuldig-
de en niet-tijdig betaalde bedrag, zijn voor 
rekening van de opdrachtgever/adverteerder 
en worden op minimaal 15% van het betrok-
ken bedrag gefixeerd met een minimum van 
€ 100,- (exclusief BTW).
14. Slotbepalingen
14.1 Indien enige bepaling van deze al-
gemene voorwaarden om welke reden 
dan ook ongeldig, onuitvoerbaar of in 
strijd met de wet is, zal dit op geen en-
kele wijze de geldigheid van de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden 
aantasten.
14.2  Op alle met uitgever gesloten over-
eenkomsten en de daaruit voortvloeiende 
rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van 
toepassing.
15. Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gede-
poneerd bij de Kamer van Koophandel in  
Zutphen.

Algemene voorwaarden


