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ADVERTENTIEOVEREENKOMST                                 

 

Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West te Leiden, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 40445179 en te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
F.G. van der Loo, secretaris-penningmeester van de vereniging, verder te noemen Opdrachtnemer, 
en 
(naam), (rechtsvorm), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (inschrijfnummer) 
en gevestigd aan (straat en huisnummer), (postcode)  te (plaats), te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door (naam), verder te noemen Opdrachtgever, 
 
komen als volgt overeen, 
 
1. Looptijd 
Opdrachtgever verklaart zich door middel van ondertekening van deze overeenkomst akkoord met 
de plaatsing van zijn advertentie in de Hart van de Stadkrant van Opdrachtnemer, tot opzegging, 
doch voor minimaal de duur van een (1) vol kalenderjaar. Bij tussentijdse aanvang van plaatsing in 
enig jaar geldt het volgende kalenderjaar als vol kalenderjaar als in de vorige volzin bedoeld. 
 
2. Afmeting en tarief 
De afmeting van de advertentie is maximaal 8 cm breed en (5 of 11) cm hoog. Het tarief voor deze 
advertentie bedraagt (€ 150,00/€300,00) per kalenderjaar. Bij tussentijdse aanvang van plaatsing is de 
prijs naar rato van het nog uit te komen aantal edities.  
 
3. Frequentie 
De advertentie wordt 3 maal per kalenderjaar geplaatst in de Hart van de Stadkrant. Bij tussentijdse 
aanvang van de plaatsing in enig jaar is de frequentie naar rato van het resterende aantal edities. 
 
4. Aanleveren 
Aanleveren van de advertentie geschiedt bij voorkeur digitaal met een resolutie van minimaal 300 dpi 
in een van de volgende bestandsformaten: jpg, pdf, ai, tiff. Aanleveren van de advertentie in kleur is 
toegestaan maar deze wordt omgezet in grijswaarden. Opdrachtgever is gerechtigd de opmaak van 
de advertentie tussentijds te wijzigen. 
 
5. Kosten en facturering                                                                
De advertentiekosten van (€ xxx,xx) zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en hebben betrekking op 
een volledig kalenderjaar, tenzij sprake is van tussentijdse aanvang van de plaatsing. Facturering 
vindt per e-mail plaats zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze overeenkomst en vervolgens 
in principe in de maand januari van het nieuwe kalenderjaar. De betalingstermijn is 14 dagen. 
 
6. Verlenging 
Verlenging geschiedt jaarlijks automatisch voor een nieuw kalenderjaar, tenzij tijdig is opgezegd. 
 
7. Opzegging 
Opzegging van deze overeenkomst is uitsluitend schriftelijk of per e-mail mogelijk voor 1 december 
van het lopende kalenderjaar per e-mail naar info@palleiden.nl 
 
Aldus overeengekomen te Leiden op  …. - …. - ….    (dag-maand-jaar) 
 
 
 
 
Namens Opdrachtnemer     Namens Opdrachtgever 
De heer F.G. van der Loo     (naam) 
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