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AANMELDINGSFORMULIER DORPSGIDS 

 

Uw GRATIS vermelding 

 

Organisatienaam____________________________________________________________________ 

Adres______________________________________________________________________________ 

Postcode/Plaats_____________________________________________________________________ 

Telefoon___________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

Website___________________________________________________________________________ 

Omschrijving van uw activiteiten (maximaal 150 woorden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uw bijbehorende logo levert u per email aan op info@wijhouthem.nl  
Uw logo ontvangen wij graag in jpg, hoge resolutie en drukwerkformaat eps, psd voor het beste 
drukresultaat. 
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Behalve de algemene gratis vermelding willen wij extra aandacht door een advertentie. 
 
Uw BETAALDE advertentie 
 
 
Graag reserveer ik de volgende advertentieruimte*: 
 
⃝  1/3 pagina A5 liggend ad € 25,-- 

⃝  ½ pagina A5 liggend ad € 50,-- 

⃝  Hele pagina A5, staand in de gids ad € 75,-- 

⃝  Hele pagina achterzijde omslag ad € 300,-- 

⃝  Binnenkant omslag voorzijde ad € 200,-- 

⃝  Binnenkant omslag achterzijde ad € 150,-- 

*aankruisen wat van toepassing is 

 
Opmaak van uw advertentie 
Graag krijg ik hulp bij de opmaak van mijn geserveerde advertentie hierboven. 
Hiertoe lever ik een korte tekst, maximaal 2 foto’s en een korte uitleg van de gewenste opmaak per 
email aan. 
Opmaak kost € 25,--  extra bovenop de advertentiekosten, uitgaande van goede aanlevering en  
1 digitale proef en correctieslag. 
 
Aanlevering advertenties 
U levert uw advertentie in drukwerkkwaliteit digitaal aan, liefst als pdf in de juiste afmeting, passend 
bij gekozen advertentie. 
Afwijkende advertentieopmaak alleen tegen meerkosten voor opmaak, zie hierboven. 
 
Insturen, vóór 1 oktober naar: Werkgroep Dorpsgids Wij Houthem – Sint Gerlach 
                                                        p/a Vroenhof 1 
                                                        6301 KD VALKENBURG aan de GEUL 
of digitaal naar                          : info@wijhouthem.nl 
 
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op, maar lees ook de advertentie-uitleg met de meest 
belangrijke info hierin verwerkt. 
 
Datum       Handtekening voor akkoord 

mailto:info@wijhouthem.nl

