
ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
DORPSGIDS 2014/2015CONTACTGEGEVENS VOOR AANLEVERING EN VRAGEN OVER ADVERTEREN OF 

VERMELDING ALGEMEEN REDACTIE@WIJHOUTHEM.NL

KIJK OOK EENS OP HET ONLINE DORPSPLATFORM 
WIJHOUTHEM.NL OF FACEBOOK

Wij Houthem-Sint Gerlach heeft ook een eigen website; 

Voor deze website van, voor en door Houthem zijn wij op zoek 
naar actueel en interessant nieuws over bedrijven, verenigingen 
en activiteiten die in ons dorp plaatsvinden. Wilt u ook dat 
iedereen op de hoogte is van het laatste nieuws uit het dorp en 
heeft u actuele informatie, nieuws dat voor het dorp interessant is 
en dat u graag met iedereen wilt delen, laat ons dit dan weten.
Enige dat u hiervoor hoeft te doen is het sturen van een emailbericht 

naar redactie@wijhouthem.nl. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden artikelen te redigeren dan wel in te korten.
Heeft u foto’s stuur deze dan, bij voorkeur als jpg, hoge resolutie 
en drukwerkformaat eps, psd bestand, met uw informatie mee.
Alle actuele en interessante informatie wordt daarnaast ge-
publiceerd via onze facebookpagina  wijhouthem. Wij willen 
graag ‘up to date’ blijven en actueel nieuws mag niet ontbreken 
op onze website, stuur daarom tijdig uw nieuwsberichten in.

nieuwsberichten aanleveren voor website & facebook “Wij 
Houthem” ter publicatie

Naast nieuwsberichten is het ook mogelijk events en activiteiten 
die in het dorp (gaan) plaatsvinden op de agenda op de website 
te plaatsen. 
Wilt u activiteiten onder de aandacht brengen van onze 
dorpsgenoten of bent u op de hoogte van activiteiten die op 
termijn worden georganiseerd, stuur dan uw informatie en tips 
over data, tijdstippen, locaties naar redactie@wijhouthem.nl. 
Wij verwerken uw informatie dan graag in de agenda op onze 
website www.wijhouthem.nl

Aanleveren agendatips
Contactgegevens voor aanlevering en vragen over adverteren of 
vermelding algemeen:

Werkgroep Dorpsgids Wij Houthem-Sint Gerlach
p/a Vroenhof 1
6301 KD VALKENBURG aan de GEUL

T. 043-6042538
E. redactie@wijhouthem.nl

Contactgegevens

www.wijhouthem.nl



Geachte ondernemer,
 
Een van de projecten van het dorpsplatform Wij Houthem - 
Sint Gerlach is het realiseren van een dorpsgids met daarin 
alle vereniging, stichtingen, organisaties en natuurlijk ook 
ondernemers.
 
Ook uw onderneming mag niet ontbreken in deze gids om onder 
de aandacht te komen en te blijven van alle inwoners van ons 
mooie dorp. Het is belangrijk om gevonden te worden en hierin 
voorziet de handzame en complete dorpsgids die uitgegeven 
wordt door de werkgroep en waarin alle organisaties van het 
dorp een GRATIS vermelding kunnen krijgen.
 
De nieuwe dorpsgids verschijnt in december 2014 en is een 
handige (bewaar)gids op A5 formaat in kleur die in een oplage 
van 1.500 stuks huis aan huis in het hele dorp wordt bezorgd 
en daarnaast beschikbaar is op diverse publiekslocaties en actief 
wordt aangereikt aan nieuwe inwoners. Uw informatie wordt 
tevens opgenomen op het online dorpsplatform de website www.
WijHouthem.nl 
 
Het enige dat u hiervoor moet doen is bijgaand formulier met 
pen of digitaal invullen en voor 1 oktober insturen of per email 
aanleveren samen met uw logo. U bent dan verzekerd van de 
gratis vermelding van 1/3 pagina liggend formaat, als een soort 
visitekaartje.
 
Daarnaast is het mogelijk om in de gids, tegen betaling, te 
adverteren om uw organisatie nog meer en opvallend onder de 

aandacht te brengen van onze dorpsgenoten. U kunt hiertoe een 
advertentieruimte reserveren. We verwijzen hiervoor graag naar 
de advertentiemogelijkheden. Heeft u (nog) geen advertentie ? Zelfs 
deze kunnen wij voor u opmaken tegen gunstige voorwaarden.

Ondernemers die niet in Houthem wonen, maar wel een duidelijke 
binding met het dorp hebben, kunnen ook in de gids worden 
meegenomen dan wel in de gids adverteren. Daarmee wordt het 
een complete gids van, voor en door Houthem.
 
Uw organisatie mag en kan niet ontbreken in de dorpsgids, dus 
lever tijdig uw gegevens aan.
 
Heeft u vragen neem dan contact op via redactie@wijhouthem.nl 
of nog beter, lever meteen alle gegevens digitaal aan samen met 
uw logo en verzoek om een advertentie.
 
U kunt vanaf nu tevens uw nieuwsberichten en agendatips 
doorgeven op dit mailadres.Wij verwerken uw meldingen dan 
op de nieuwe actuele website van, voor en door Houthem 
WijHouthem.nl
 
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dorpsgids Wij Houthem - Sint Gerlach

redactie@wijhouthem.nl

Gratis vermelding Dorpsgids Houthem - Sint.Gerlach

Binnen het concept van de dorpsgids is voorzien in een gratis 
standaard vermelding van 1/3 liggende pagina van een 
bladzijde op A5 formaat. In feite is dit een visitekaartje met de 
volgende informatie: 
• Logo organisatie
• Naam organisatie
• Adres, postcode en plaats
• Telefoon en mailadres
• Website naam WWW
• Korte omschrijving max 100 woorden

Behalve de gratis standaard vermelding uitsluitend voor 
Houthemse organisaties is het voor iedereen mogelijk om 
een betaalde advertentie te plaatsen in de nieuwe dorpsgids. 
Uitgangspunt hierbij is aanlevering van een advertentie in juist 
bestandsformaat. Opmaak van de advertentie door ontwerpstudio 
alleen tegen meerprijs ivm opmaakkosten, drukproef etc. 

De volgende advertenties zijn mogelijk, bij uitgave A5 dorpsgids 
staand formaat:
• 1/3 pagina A5 liggend   € 25,-
• ½ pagina A5 liggend   € 50,-
• Hele pagina A5 staand in de gids  € 75,-
• Hele pagina achterzijde omslag  € 300,-
• Binnenkant omslag voorzijde  € 200,-
• Binnenkant omslag achterzijde  € 150,-

Opmaak van een advertentie is mogelijk tegen meerprijs van 25 
euro per advertentie, uitgaande van digitale aanlevering van 
logo, rechtenvrije afbeeldingen en teksten op drukwerkformaat, 
zie aanlevervoorwaarden. Advertentie is en blijft eigendom van 
project en niet vrij te gebruiken voor andere doeleinden.

Bespreekpunt is de BTW op de te versturen en ontvangen facturen ivm BTW 
verrekening.

vermeldingen

1/1 pagina | 136 x 200mm (bxh)

1/2 pagina | 136 x 100mm (bxh)

1/3 pagina | 136 x 66,5mm (bxh)


