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Informatiemap
Gemert

JAN EN JAN MEDIA

• Gemerts Nieuwsblad Midweek

• Gemerts Nieuwsblad Weekend
• Weekblad De Brug
• De Streekwijzer
• De Rosbode

Contactgegevens

Gemert

JAN EN JAN MEDIA

Gemert Media BV
Vliet 20
5422 VV Gemert
0492-371111
info@gemertsnieuwsblad.nl

Jan & Jan Media BV
Vliet 20
5422 VV Gemert
0492-371112
info@janenjanmedia.nl

Advertenties:
verkoop@gemertsnieuwsblad.nl

Advertenties:
verkoop@janenjanmedia.nl

Redactie:
redactie@gemertsnieuwsblad.nl

Redactie:
brug@janenjanmedia.nl
rosbode@janenjanmedia.nl
streekwijzer@janenjanmedia.nl

Bezorging:
bezorging@gemertsnieuwsblad.nl
Bezorgklachten:
bezorgklachten@gemertsnieuwsblad.nl
Administratie:
debiteuren@gemertsnieuwsblad.nl

Bezorging:
bezorging@janenjanmedia.nl
Bezorgklachten:
bezorgklachten@janenjanmedia.nl
Administratie:
debiteuren@janenjanmedia.nl
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Tarieven & formaten

2019

Gemert

JAN EN JAN MEDIA

Plattegrond
Plattegrond van het oosten van Noord-Brabant (links van de Maas)

Oss

Maasdonk

Rosmalen

Schaijk

Cuijk

‘s Hertogenbosch
Mill
Vught

Sint Michielsgestel

Gennep

Uden
Sint Anthonis

Schijndel

Oisterwijk

Boekel

Veghel
Boxtel

Sint Oedenrode

Boxmeer

Gemert-Bakel
Laarbeek

Oirschot

Nuenen

Meerlo
Wanssum

Venray

Son en Breugel
Helmond

Eindhoven

Deurne

Horst aan de Maas

Geldrop-Mierlo
Sevenum
Someren

Asten

Edities
Overzicht weekbladen Gemert Media BV en Jan & Jan Media BV
Weekblad

oplage

verschijningsdag

afsluittijden

Gemerts Nieuwsblad midweek

30.000

dinsdag

maandag 12.00 uur

De Rosbode/Streekwijzer

22.500

woensdag

dinsdag 10.00 uur

De Brug

16.500

donderdag

dinsdag 16.00 uur

Gemerts Nieuwsblad weekend

30.000

vrijdag

donderdag 12.00 uur

Overzicht doorplaatsingsmogelijkheden via Gemert Media BV en Jan & Jan Media BV
Weekblad

oplage

verschijningsdag

afsluittijden

De Maas Driehoek

54.500

dinsdag

maandag 12.00 uur

De Mooi Schijndel Krant

12.400

woensdag

dinsdag 10.00 uur

De Mooi Bernheze Krant

13.500

woensdag

dinsdag 10.00 uur

Middenstandsbelang

27.000

woensdag

maandag 14.00 uur

Udens Weekblad

43.500

woensdag

dinsdag 12.00 uur

Stadskrant Veghel

41.200

woensdag

dinsdag 12.00 uur

Peelbelang

7.300

donderdag

dinsdag 14.00 uur

‘t Contact

8.400

donderdag

dinsdag 14.00 uur

De Mooi Laarbeek Krant

11.000

donderdag

dinsdag 17.00 uur

Weekkrant De Loop

39.500

donderdag

dinsdag 15.00 uur

Brabant Centrum

9.000

donderdag

woensdag 12.00 uur

Weekblad voor Deurne

27.300

donderdag

dinsdag 14.00 uur

073MAGAZINE

25.000

Verschijnt derde woensdag dinsdag voor week van
vd maand (met uitzondering verspreiding
van augustus)

Verschijningsdagen en verspreidingsgebieden
Gemerts Nieuwsblad midweek
Verschijnt op dinsdag,
oplage 30.000.

De Brug
Verschijnt op donderdag,
oplage 16.500

Verspreidingsgebied:
Gemert, Bakel, Beek en Donk,
Boekel, Boerdonk, Elsendorp,
Erp, Handel, Keldonk, Lieshout,
Mariahout, Milheeze, De Mortel, De
Rips, Venhorst

Verspreidingsgebied:
Berlicum, Den Dungen, Dinther,
Gemonde, Halder, Heeswijk,
Loosbroek, Maaskantje,
Middelrode, St. Michielsgestel.

Deadline aanleveren opdracht en
materiaal: maandag 12.00 uur
De Rosbode/Streekwijzer
Verschijnt op woensdag,
oplage 22.500

Deadline aanleveren opdracht en
materiaal: dinsdag 13.30 uur
Gemerts Nieuwsblad weekend
Verschijnt op vrijdag,
oplage 31.000.

Verspreidingsgebied:
Geffen, Heeseind, Kruisstraat,
Nuland, Vinkel, Rosmalen, Empel,
Groote Wielen, Hintham-Noord,
Hintham-Zuid, Maliskamp.

Verspreidingsgebied:
Gemert, Bakel, Beek en Donk,
Boekel, Boerdonk, Elsendorp,
Erp, Handel, Keldonk, Lieshout,
Mariahout, Milheeze, De Mortel, De
Rips, Venhorst

Deadline aanleveren opdracht en
materiaal: dinsdag 10.00 uur

Deadline aanleveren opdracht en
materiaal: donderdag 12.00 uur

Technische informatie
Kant en klare documenten
Certified PDF-bestanden, vanuit Acrobat Distiller met
ingesloten fonts. EPS bestanden waarbij fonts zijn
omgezet naar lettercontouren.
PDF’s
Volgens normen voor rotatie-offset volgens de
Cebuco-standaard.
NewspaperAds1v4-specificatie: PDF/X1a. Advertenties
in PDF/X1a kunnen alleen in CMYK en in grayscale
worden aangemaakt.
PDF-joboptions kunt u downloaden op de website:
www.printarena.nl
Transparantie-afvlakking
Gebruik voor transparantie-afvlakking de instellingen
“GWG_1270” van de Ghent Workgroup
(www.gwg.org):
Raster/vectorbalans: 100
Resolutie lijnwerk en tekst: 1270 ppi
Resolutie verloop en netten: 300 ppi
Alle tekst in contouren omzetten: uit
Alle lijnen omzetten in contouren: uit
Complexe regio’s bijknippen: n.v.t.
Systeem en programma’s
Illustrator CS4, Photoshop CS4, InDesign CS4
(alle voor Apple Mac).
Aanlevering zetwerk
Separate aanlevering van foto’s (JPEG, TIFF of PSD).
Separate aanlevering van illustraties (EPS of AI).
Teksten in MS Word. Een werktekening in bijvoorbeeld
Word kan worden bijgevoegd, maar dient uitsluitend
als voorbeeld.
Fotobewerking
Beeldmateriaal (ook in PDF’s) dient te voldoen aan de
juiste resolutie (minimaal 180, liefst 200 dpi op ware
grootte). Beeldmateriaal in pdf’s dient in de juiste
kleurruimte aangeleverd te worden (CMYK).
De juiste Photoshop-profielen ombeeldmateriaal
geschikt te maken voor krantendruk kunt u
downloaden van de website (isonewspaper26v4.
icc en isonewspaper26v4_gr.icc): www.printarena.nl
Resolutie & inktbezetting
De resolutie voor CMYK of grayscale beelden bedraagt
200 dpi op 100%. Voor de juiste curve voor de
puntverbreding en de kleurscheiding kunt u het beste
gebruik maken van bovengenoemd Photoshop
profiel welk is te downloaden van de website
www.printarena.nl
Steunkleur en duotoon
Zowel duotoon beelden als ook gebruikte steunkleur
moeten voor aanlevering omgezet worden naar
CMYK-kleuren.

Afwijkende producten
Neem voor aanlevering van materialen die op
afwijkende papiersoorten worden gedrukt altijd
via uw contactpersoon contact op met onze mediaadviseur of dtp-afdeling voor de juiste profielen en
joboptions.
Meer informatie
Kijk voor de meest recente aanlevervoorwaarden op
onze website.
Voor specifieke informatie omtrent aanlevering van
advertentiemateriaal kunt u contact opnemen met
onze dtp-afdeling, te bereiken via tel. 0492-371137.

Formaten
Vakformaten
HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

EXTRA PER STUK
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



779,—*

ACTIE

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

1/8

/(723QX

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

€ 89,–*

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

23 23
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FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor
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DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ
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VXFFHVYROOH
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

1/8

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

(

=20(5&2//(&7,
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

(HQSURIHVVLRQHHO

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

*inclusief BTW en installatie

€ 49,–
€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

3/8 pagina liggend

253 x 138 mm

1/4 pagina staand

124 x 185 mm

1/4 pagina liggend

253 x 92 mm

3/16 pagina staand

124 x 138 mm

1/8 pagina staand

59 x 185 mm

1/8 pagina liggend

124 x 92 mm

1/8 pagina liggend

253 x 45 mm

3/32 pagina staand

59 x 138 mm

1/16 pagina staand

59 x 90 mm

1/16 pagina liggend

124 x 45 mm

1/32 pagina liggend

59 x 45 mm

Spread

542 x 380 mm

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

1/16

1/32

/(723QX

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

23 23

(

=20(5&2//(&7,

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

779,

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

/(723QX

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

*inclusief BTW en installatie

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

23 23

(

=20(5&2//(&7,
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

124 x 280 mm

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 119,00................................................................voor

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

25367

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

1/16

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

3/8 pagina staand

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat

€

van €1.19900 voor:

—*

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

3/32

/(723QX

23 23

779,

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 119,00................................................................voor

253 x 185 mm



ACTIE

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

1/2 pagina liggend

(HQSURIHVVLRQHHO

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.

€

van €1.19900 voor:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

—*

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

124 x 380 mm

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

779,

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

€

van €1.19900 voor:

—*

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

/(723QX

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

Spread

/(723QX

23 23

(

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

779,

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

25367

€

van €1.19900 voor:

—*

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

25367

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

1/2 pagina staand

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

3/16

/(723QX

23 23

25367

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

EXTRA PER STUK

Remmers ETS B.V.

253 x 280 mm

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

EXTRA PER STUK

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En vvoor de toekomst wensen wij jullie in werk



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO
DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

25367

€

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

23 23
(

=20(5&2//(&7,
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(

=20(5&2//(&7,
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

ACTIE

van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor

van €1.19900 voor:

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

25367

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

van €1.19900 voor:

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

van €1.19900 voor:

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

*inclusief BTW en installatie

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

779,—*

*inclusief BTW en installatie

van €1.19900 voor:

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

€

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat



ACTIE

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

(HQSURIHVVLRQHHO

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

€

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

van € 104,00 ...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

€

*Inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

€

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 71,00 ..................................................................voor

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

€

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



25367

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

25367

25367

(

=20(5&2//(&7,

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO
DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

14

1/4

(HQDDQGHHOLQHONDDU

van €1.19900 voor:

25367

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

/(723QX

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

3/4 pagina staand

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

23 23

(

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO
DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

*Inclusief BTW en installatie

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

5DEREDQN3HHO1RRUG

ACTIE

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

*inclusief BTW en installatie

(HQDDQGHHOLQHONDDU

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

€ 49,–
€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

Remmers ETS B.V.

=20(5&2//(&7,

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor

25367

25367

25367

(

253 x 380 mm

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

Bij bestelling vermelden dat

3/8

1/1 pagina

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

/(723QX

Afmeting

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

23 23

=20(5&2//(&7,

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

*inclusief BTW en installatie

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Remmers ETS B.V.

3/8

25367

€ 49,–
€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

Bij bestelling vermelden dat

/(723QX

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 119,00................................................................voor

€

van €1.19900 voor:

van € 104,00 ...............................................................voor

het om de ZOMERACTIE gaat

23 23

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

ACTIE

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale



• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Remmers ETS B.V.

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

(HQDDQGHHOLQHONDDU

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

Vakformaat

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ
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/(723QX

23 23
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

25367

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

1

/(723QX

23 23

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

IM-formaten 1 en 2 koloms (redactiepagina’s)

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

van €1.19900 voor:

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

van €1.19900 voor:

779,—*

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor

25367

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

*inclusief BTW en installatie

ACTIE

van €1.19900 voor:

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Bladspiegels
Spiegel

Afmeting

Bladspiegel pagina tabloid

289 x 415 mm

Bladspiegel spread

578 x 415 mm

Zetspiegel pagina tabloid

253 x 380 mm

Zetspiegel spread tabloid

542 x 380 mm

€

779,—*

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS
MAGNEET CONTACT
00

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,

..................................................................voor

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat



VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 104,00 ...............................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

779,—*

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS
MAGNEET CONTACT
00

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,

..................................................................voor

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

40 x 100 mm
83 x 50 mm

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



€

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

*Inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

van €1.19900 voor:

Afmeting
40 x 50 mm

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

ACTIE

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 104,00 ...............................................................voor

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

(HQSURIHVVLRQHHO

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Remmers ETS B.V.

25367

€

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

(
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(HQDDQGHHOLQHONDDU

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



ACTIE

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

83x100mm

/(723QX
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

25367

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

83x50mm

/(723QX

23 23
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

25367

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

40x100mm

/(723QX

23 23
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0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

40x50mm

/(723QX

23 23

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

83 x 100 mm

Algemene voorwaarden
1. 	Alle advertentiecontracten danwel advertentieopdrachten worden afgesloten en uitgevoerd onder toepassing van de hier afgedrukte Algemene Voorwaarden van Gemert Media B.V. & Jan en Jan Media B.V. (hier
na te noemen “Uitgever”) alsmede de meest recente versie van de Regelen voor het Advertentiewezen (hierna te noemen “Regelen”), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Uit de Regelen vloeit
onder meer voort dat de Nederlandse Code voor het Reclamewezen alsmede de aanbevelingen en aanwijzingen, gedaan door de Reclame Code
Commissie, in acht dienen te worden genomen
(Opm.: advertenties worden geplaatst onder verantwoording van de adverteerder.)
2. 	Bij eventuele strijd met de Regelen prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
3. 	Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en uitgesloten.
4. 	De adverteerder kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend
advertenties doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn eigen bedrijf.
Contracttermijn
5. 	Ten aanzien van artikel 5 van de Regelen geldt, dat de contracttermijn
van 12 maanden wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van
de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst indien plaatsing voor de vijftiende van de maand
heeft plaatsgevonden. Indien de plaatsing op of na de vijftiende van de
maand heeft plaatsgevonden, gaat het contract in op de vijftiende van
de maand. Indien de eerste advertentie niet binnen 3 maanden na het
sluiten van het contract is geplaatst, wordt het contract geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgende op de termijn
van drie maanden.
Contract met terugwerkende kracht
6. 	In geval van een advertentiecontract dat met terugwerkende kracht
wordt afgesloten, zal voor de tariefbepaling voor de reeds geplaatste
advertenties van toepassing zijn de datum van afsluiting van het contract.
Combineren van advertentieruimte
7. 	Het is de adverteerder en de media-exploitant – behoudens dispensatie
van de uitgever – niet toegestaan door het combineren van advertentiepubliciteit op één advertentie-contract derden te doen profiteren van
het voor dat contract geldende tarief. Derde in de zin van dit artikel is
iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de natuurlijke
of rechtspersoon te wiens naam en te wiens behoeve dat contract werd
aangegaan.
8. 	Dispensatie, als bedoeld in artikel 7, kan door het Bestuur slechts worden verleend, indien:
a. de adverteerder eigenaar is van het gehele of meer dan 50% van het
gehele kapitaal van de andere rechtspersoon, zulks ten genoegen en
op eerste verzoek van de media-exploitant aan te tonen, en daarboven:
b. de andere rechtspersoon een commercieel organisatorische eenheid
vormt met de adverteerder, samen met deze in dezelfde branche aan
het handelsverkeer deelneemt en de administratieve afhandeling van
alle advertentiecontracten aan niet meer dan één reclamebemiddelaar heeft opgedragen.
9. 		Adverteerders die identieke producten of diensten aanbieden en zich
ter bevordering van de verkoop van die producten of diensten advertentioneel gemeenschappelijk presenteren, worden voor wat betreft
die gemeenschappelijke uitingen niet geacht ten opzichte van elkaar
derden, in de zin van artikel 7 te zijn, indien de mededelingen in die
advertenties over de afzonderlijke ondernemingen zich beperken tot
naam en bereikbaarheidsgegevens in een onderling niet van elkaar afwijkende vormgeving en bovendien een geïntegreerd geheel met die
advertenties vormen.
10. 		Het in artikel 8 bepaalde geldt evenzeer voor adverteerders die enig
ander gemeenschappelijk belang, voorzover niet indruisend tegen
de aard en strekking van het bepaalde in artikel 7, hebben en zich ter
verbreiding van dat belang advertentioneel gemeenschappelijk presenteren, indien de mededelingen in die gemeenschappelijke advertenties over de afzonderlijke ondernemingen zich beperken tot naam
en bereikbaarheidsgegevens en branche-aanduiding in een onderling
niet van elkaar afwijkende vormgeving en bovendien een geïntegreerd
geheel met die advertenties vormen.

11. 		(Semi-)Overheidsdiensten, -bedrijven en –instellingen, welke als een
economische eenheid van bedrijf tot het bereiken van andere dan zuiver ideële doelstellingen aan het handelsverkeer deelnemen, worden
zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de overheid, geacht
derden te zijn in de zin van artikel 7 en kunnen derhalve – behoudens
de in artikel 8 bedoelde dispensatie – niet in aanmerking komen voor
het combineren van advertentiepubliciteit op grond van eenzelfde
aangegaan advertentiecontract.
Uitbreiding van het aantal millimeters tijdens de contracttermijn
12. 	Ten aanzien van artikel 6 van de Regelen geldt, dat bij uitbreiding van
het advertentiecontract het lagere tarief pas zal ingaan vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst
schriftelijk tot stand kwam indien deze in de periode van de eerste tot en
met de vijftiende van die maand is gesloten en op de eerste dag van de
volgende kalendermaand in de overige gevallen.
Vermindering van het aantal millimeters tijdens de contracttermijn
13. 	Indien daartoe naar het oordeel van de Uitgever gegronde redenen
aanwezig zijn, is op verzoek van de opdrachtgever vermindering van het
aantal in een advertentiecontract overeengekomen millimeters mogelijk. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk bij de Uitgever te worden ingediend. In dat geval zal de Uitgever voor de reeds afgenomen millimeters
aan de opdrachtgever een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt
met het op het moment van de vermindering geldende prijsverschil tussen de overeengekomen contractprijs en de prijs die geldt voor het werkelijk af te nemen aantal millimeters.
Prijs en wijze van betalen
14. 	De berekening van de prijs van de advertenties geschiedt, wat de meting
betreft, door te meten de hoogte van het drukvlak, vermeerderd met in
totaal 2 mm per kolom voor het wit ingeval Ingezonden Mededelingen
en met in totaal 3 mm per kolom ingeval van andere advertenties, tenzij de adverteerder de wens te kennen geeft meer te willen gebruiken.
Indien de advertentiehoogte van broadsheet 510 mm of meer is, wordt
536 mm in rekening gebracht. Indien de advertentiehoogte van tabloid
360 mm of meer is, wordt 380 mm in rekening gebracht. Voor speciale
prijsafspraken en Vaste Formaten is het voorgaande niet van toepassing.
15. 	De Uitgever is gerechtigd vooruitbetaling van ter plaatsing opgegeven
advertenties te vorderen.
16. 	Het uit hoofde van geplaatste advertenties aan de Uitgever volgens
nota verschuldigd bedrag dient uiterlijk op de 14e dag na dagtekening
van de nota betaald te zijn. Bij overschrijding van deze betalingstermijn
wordt elke maand of gedeelte van de maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden een interest berekend volgens artikel 16, lid 3
van de Regelen, met dien verstande dat indien de opdrachtgever de opdracht verstrekt anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf,
bij overschrijding van de termijn de wettelijke rente in rekening wordt
gebracht.
	Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden ingevorderd,
zullen de incassokosten in rekening worden gebracht. De incassokosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een
minimum van € 25,-. Indien een of meerdere vervallen posten door de
Uitgever ter incasso aan derden worden gegeven, zijn ook de niet vervallen posten direct opvorderbaar zonder verdere ingebrekestelling.
17. 	Indien een erkende reclamebemiddelaar of reclamekantoor geen goed
reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt voor de reproductiemethode van de Uitgever levert, zullen extra technische kosten in rekening
worden gebracht welke per millimeter worden berekend over het totale
formaat van de advertentie met een maximum van 15% van het bedrag
van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben. In afwijking van
het vorenstaande zal, indien het door de Uitgever zelf te vervaardigen
materiaal betrekking heeft op 50% of minder van de totale oppervlakte
van de advertentie,het bovengenoemde bedrag berekend worden over
50% van het totale formaat van de advertentie zulks onverminderd het
in de Regelen bepaalde. Over de aldus in rekening gebrachte technische
kosten zal geen korting aan geregistreerde reclame-adviesbureaus of
reclamekantoren worden verleend. Het vorenstaande geldt niet voor
gerubriceerde advertenties.
18. 	Na afloop van de overeengekomen contracttermijn vervalt voor de opdrachtgever het recht op plaatsing. De Uitgever is niettemin gerechtigd
de prijs van de resterende gecontracteerde millimeters onmiddellijk en
ineens te vorderen.
Tariefverhoging
19. 	De Uitgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van
het advertentiecontract een tariefverhoging van maximaal 15% van de
millimeterprijs door te voeren. Deze tariefverhoging geldt vanaf de datum van de invoering van de verhoging voor de in het kader van het

lopende advertentiecontract nog af te nemen millimeters. In dat geval
kan de opdrachtgever op verzoek de nog af te nemen millimeters verminderen met het percentage waarmee de tarieven zijn verhoogd ten
opzichte van de tarieven geldend op de afsluitdatum van het advertentiecontract.
Speciale wensen ten aanzien van plaatsing
20.	Advertenties waarvoor een plaatsingstoeslag wordt berekend, worden
geplaatst conform de wensen van de opdrachtgever tenzij technische
beletselen en/of andere omstandigheden binnen de Uitgeverij de gewenste plaatsing onmogelijk maken. Mocht de advertentie vanwege
bovengenoemde Redenen niet op de gewenste plaats staan, dan is de
opdrachtgever geen plaatsingstoeslag verschuldigd.
21. 	Opdrachten die onder voorwaarde van een bepaalde plaats gegeven
worden, buiten de gevallen waar voor een speciale plaatsingstoeslag als
bedoeld in artikel 20 wordt betaald en met inachtneming van de bepalingen van artikel 20, worden niet geaccepteerd. Wel wordt met verzoeken
om een bepaalde plaats rekening gehouden zoveel als naar inzicht van
de Uitgever mogelijk is in het licht van de eisen van een verantwoorde
opmaak en de technische en redactionele mogelijkheden, en rekening
houdend met de billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.
Bevoegdheid van de Uitgever ten aanzien van plaatsing
22. 	Voor advertenties die krachtens de opdracht gezet moeten worden in
een zodanige vorm dat sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele
berichtgeving, behoudt de Uitgever zich het recht voor de advertentie te
weigeren.
23. 	Onverminderd het bepaalde in de Regelen is de Uitgever te allen tijde
gerechtigd 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 deze reden op te geven.
	Eventueel reeds gedane betalingen ter zake van de geweigerde advertentie zullen worden gerestitueerd.
24. 	In geval van overmacht is de Uitgever gerechtigd plaatsing in (een deel
van) de oplage op een andere datum dan de opdracht vermeldt uit te
voeren tenzij plaatsing op een specifieke datum is overeengekomen in
welk geval de adverteerder gerechtigd is ontbinding van de overeenkomst te vorderen voor zover het betreft de niet-uitgevoerde plaatsing.
De Uitgever is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen
aan de opdrachtgever.
Kleuradvertenties
25. 	Materiaal voor full-colour advertenties dient te voldoen aan de eisen zoals opgesteld door het Cebuco (standaardisatie in dagbladen).
26. 	Voor een full-colour advertentie op een redactie- of advertentiepagina,
kan voor die kleuren geen exclusiviteit gegarandeerd worden.
Annulering door de opdrachtgever
27. 	Annuleringen van advertenties worden uitsluitend geaccepteerd indien
deze schriftelijk binnen het daarvoor geldende tijdsbestek (afsluittijd) in
het bezit van de Uitgever zijn. De uitvoering van correcties, doorgegeven na afsluittijd, kan nimmer worden gegarandeerd.
Aansprakelijkheid van de Uitgever
28. 	Indien de Uitgever aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist
uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat
tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, dan
wel het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. De Uitgever is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte
schade, winstderving of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid is uitgesloten.
29. 	De Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan stakingen of calamiteiten.
30. 	De Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet-tijdig
doorzenden van brieven op advertenties onder nummer.
31. 	De Uitgever neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot de
door de opdrachtgever in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht
behorende materialen, doch de Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolg van gebruik of verzending
van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.
32. 	De opdrachtgever is gehouden de Uitgever te vrijwaren en schadeloos
te stellen voor kosten, schaden en interessen welke voor de Uitgever

mochten ontstaan als gevolg van vorderingen welke derden terzake
van de uitvoering van de opdracht tegen de Uitgever mochten instellen.
Deze vrijwaring geldt onder meer voor vorderingen van derden terzake
van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
Klachten over de uitvoering van de opdracht
33. 	K lachten over de uitvoering van advertentieopdrachten dienen uiterlijk
8 dagen na plaatsing schriftelijk te worden ingediend bij de Uitgever.
34. 	K lachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever, worden door de Uitgever niet geaccepteerd.
35. 	Reclamaties over nota’s dienen uiterlijk een maand na factuurdatum
schriftelijk te worden ingediend bij de Uitgever. Indien binnen deze termijn geen reclame is ontvangen, wordt de debiteur geacht accoord te
zijn met de nota.
Klachten met betrekking tot de verspreiding
36. 	Reclamaties en klachten dienen uiterlijk vijf werkdagen na de laatste
overeengekomen verspreidingsdag schriftelijk te worden gemeld; reclamaties en klachten geven opdrachtgever niet het recht de nakoming
van haar verplichtingen op te schorten. Reclamaties of klachten dienen
schriftelijk te worden aangemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever daaraan geen rechten kan ontlenen. Geen reclamaties of klachten
kunnen worden aanvaard voor alle in onderstaande punten voorkomende situaties:
a. woonwagens of woonschepen;
b. huizen zonder brievenbus of waar voor meerdere gezinnen slechts
één brievenbus aanwezig is;
c. woonhuizen of winkelcentra waar de toegang tot de brievenbus is
afgesloten;
d. pensions, hotels en industrieterreinen;
e. sanatoria, ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen;
f.		wanneer één of twee adressen in een straat als niet-ontvangen worden opgegeven en het blijkt, bij controle, dat de rest van de straat wel
is voorzien;
g. 	wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;
h. 	waar het voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/
of gevaarlijk is zich te begeven;
i. 	vertraging in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder
artikel 37;
j. 	adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen
drukwerk te willen ontvangen.
h. 	de verspreiding meer dan 94% bedraagt, uitgezonderd de in a tot en
met j van dit artikel genoemde gevallen.
Overmacht
37. 	Geen der partijen is tot nakoming van enige verplichting gehouden,
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die
niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
In ieder geval worden de navolgende omstandigheden geacht niet voor
rekening van De Uitgever te komen: uitermate slechte weersomstandigheden, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstromingen,
werkstakingen, kortom elke omstandigheid van welke aard dan ook,
waardoor het uitvoeren van een opdracht door De Uitgever onmogelijk
wordt of meer bezwaren oplevert dan De Uitgever bij het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
Aansprakelijkheid
38. 	De aansprakelijkheid van De Uitgever blijft in alle gevallen beperkt tot
aanvullende bezorging van die plaatsen of gedeelten daarvan waar
omissies werden aangetoond, dan wel, indien zulks niet meer mogelijk
is, tot vervangende schadevergoeding beperkt tot de directe schade en
tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet
overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, dan wel het niet of
niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is aangenomen. Iedere
aansprakelijkheid van De Uitgever voor enige andere vorm van schade,
waaronder vertragingsschade, is uitgesloten.
Bewijsnummers
39.	Aan binnen het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers/adverteerders wordt geen bewijsnummer verstrekt. Aan buiten het verspreidingsgebied gevestigde opdrachtgevers/adverteerders wordt één
gratis bewijsnummer verstrekt, mits hierom uitdrukkelijk is verzocht.
Ingangsdatum
40. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle na 1 januari
2015 tussen Uitgever en adverteerders-wederpartijen gesloten overeenkomsten inzake van advertentiecontracten dan wel advertentieopdrachten. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
andere bovengenoemde overeenkomsten welke voor 1 januari 2015 zijn
aangegaan en na deze datum (mede) worden nagekomen.
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€ 173,00

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

VOORPAGINA - PRIJS BIJ 1 PLAATSING, INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

ONDERSTAANDE PRIJZEN ZIJN DE PRIJZEN DIE GELDEN TOT EN MET DECEMBER 2019

€ 94,00

€ 83,00

€ 104,00
€ 169,00

€ 148,00

€ 188,00

1 kolom 100

€ 169,00

€ 148,00

€ 188,00

2 kolom 50

€ 85,00

€ 74,00

€ 94,00
€ 151,00

€ 132,00

€ 166,00

1 kolom 100

€ 151,00

€ 132,00

€ 166,00

2 kolom 50

€ 74,00

€ 66,00

€ 83,00

€ 132,00

€ 115,00

€ 145,00

1 kolom 100

€ 132,00

€ 115,00

€ 145,00

2 kolom 50

€ 65,00

€ 58,00

€ 72,00

€ 112,00

€ 99,00

€ 123,00

1 kolom 100

€ 112,00

€ 99,00

€ 123,00

2 kolom 50

€ 57,00

€ 50,00

€ 61,00

1 kolom 50

€ 94,00

€ 83,00

€ 103,00

1 kolom 100

€ 94,00

€ 83,00

€ 103,00

2 kolom 50

Rosbode/Streekwijzer

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

€ 52,00

€ 46,00

€ 56,00

1 kolom 50

€ 85,00

€ 73,00

€ 93,00

1 kolom 100

€ 85,00

€ 73,00

€ 93,00

2 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 40-52 PLAATSINGEN, INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

Rosbode/Streekwijzer

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 27-39 PLAATSINGEN, INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

Rosbode/Streekwijzer

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 13-26 PLAATSINGEN, INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

Rosbode/Streekwijzer

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 7-12 PLAATSINGEN, INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

Rosbode/Streekwijzer

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 2-6 PLAATSINGEN, INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

Rosbode/Streekwijzer

Weekblad de Brug

Gemerts Nieuwsblad

1 kolom 50

IM 3 EN 5 - PRIJS BIJ 1 PLAATSING, INCLUSIEF FULL COLOUR, EXCLUSIEF BTW

€ 168,00

€ 147,00

€ 186,00

2 kolom 100

€ 188,00

€ 16400

€ 206,00

2 kolom 100

€ 226,00

€ 198,00

€ 248,00

2 kolom 100

€ 269,00

€ 229,00

€ 288,00

2 kolom 100

€ 300,00

€ 263,00

€ 331,00

2 kolom 100

€ 338,00

€ 297,00

€ 374,00

2 kolom 100
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Banner info
Een banner is een grafische reclame-uiting op het
internet. Door op een banner te klikken wordt een
pagina geopend waar meer informatie over het
geadverteerde te vinden is.
Een banner bestaat veelal uit een JPEG-, GIF- of
Flashbestand met standaard afmetingen dat in een
browser getoond wordt. Door gebruik van kleur en
animaties wordt geprobeerd de aandacht van mensen
te trekken.
De websites waar de banners op getoond worden,
ontvangen hier een financiële vergoeding voor van de
adverteerder. De vergoeding kan gebaseerd zijn op
een aantal dingen:

Ook kunnen banners op een website geplaatst
worden zonder enige financiële vergoeding,
bijvoorbeeld voor goede doelen of uit protest.
Aanleverspecificaties
Formaten:		
Topheader (boven aan pagina):
Contentbanner (tussen de teksten):
Medium Rectangle (naast teksten):

afmetingen
550 x 100	 pixels
728 x 90  pixels
300 x 250 pixe;s

Banners aanleveren in RGB, 72 dpi in .JPG/.GIF of .SWF
Bewegende banners in .GIF of .SWF

Impressies: 	het aantal keer dat de advertentie
getoond wordt
Clicks: 	het aantal keer dat op een banner geklikt
wordt
Leads: 	het aantal transacties dat voortkomt uit
een banner of een percentage van het
transactiebedrag.

Responsive webdesign
Al onze portals zijn voorzien van responsive websdesign. Responsive webdesign is een benadering van
webdesign waarbij de web developer streeft naar een
optimale webervaring voor een breed scala aan apparaten (van desktop computerschermen tot mobiele

telefoons). Het ontwerp van een responsive website
schaalt mee met de afmetingen van een scherm, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface.

Info gemertsnieuwsblad.nl
Formaten:
Topheader (boven aan pagina):
Contentbanner (tussen de teksten):
Medium Rectangle (naast teksten):

afmetingen
550 x 100 pixels
728 x 90 pixels
300 x 250 pixels

Bannerprijzen per maand gemertsnieuwsblad.nl
Homepage

Subpages

Topheader 550x100

€ 75

-

Contentbanner 728x90

€ 50

€ 40

Medium Rectangle 300x250

€ 50

€ 40

Specificaties aanleveren:
Minimaal 72 dpi in RGB, stilstaand beeld in JPEGof GIF-bestand. Bewegend beeld in GIF- of SWFbestand.

Contentprijzen per maand gemertsnieuwsblad.nl
Commerciële redactie
Doorplaatsing vanuit
Gemerts Nieuwsblad

€ 25

Losse plaatsing website

€ 75

Specificaties aanleveren:
Tekst aanleveren als platte tekst in Word, max. 350
woorden en 1 liggende foto in JPEG-bestand,
minimaal 200 dpi 150 x 100 mm.

Info janenjanmedia.nl
Formaten:
Topheader (boven aan pagina):
Contentbanner (tussen de teksten):

afmetingen
550 x 100 pixels
728 x 90 pixels

Bannerprijzen per maand janenjanmedia.nl
Homepage
Topheader 550x100

€ 100

Contentbanner 728x90

€ 75

Specificaties aanleveren:
Minimaal 72 dpi in RGB, stilstaand beeld in JPEGof GIF-bestand. Bewegend beeld in GIF- of SWFbestand.

Info debrug-online.nl
Formaten:
Topheader (boven aan pagina):
Contentbanner (tussen de teksten):
Medium Rectangle (naast teksten):

afmetingen
550 x 100 pixels
728 x 90 pixels
300 x 250 pixels

Bannerprijzen per maand debrug-online.nl
Homepage

Subpages

Topheader 550x100

€ 75

-

Content 728x90

€ 50

€ 40

Medium Rectangle 300x250

€ 50

€ 40

Contentprijzen per maand debrug-online.nl
Commerciële redactie
Doorplaatsing vanuit
Weekblad de Brug

€ 25

Losse plaatsing

€ 50

Doorplaatsingstarieven naar andere Jan en Jan Media
portals is 50% van de originele prijs

Specificaties aanleveren:
Minimaal 72 dpi in RGB, stilstaand beeld in JPEGof GIF-bestand. Bewegend beeld in GIF- of SWFbestand.

Specificaties aanleveren:
Tekst aanleveren als platte tekst in Word, max. 350
woorden en 1 liggende foto in JPEG-bestand,
minimaal 200 dpi 150 x 100 mm.

Info derosbode-online.nl
Formaten:
Topheader (boven aan pagina):
Contentbanner (tussen de teksten):
Medium Rectangle (naast teksten):

afmetingen
550 x 100 pixels
728 x 90 pixels
300 x 250 pixels

Bannerprijzen per maand derosbode-online.nl
Homepage

Subpages

Topheader 550x100

€ 75

-

Content 728x90

€ 50

€ 40

Medium Rectangle 300x250

€ 50

€ 40

Contentprijzen per maand derosbode-online.nl
Commerciële redactie
Doorplaatsing vanuit
De Rosbode

€ 25

Losse plaatsing

€ 50

Doorplaatsingstarieven naar andere Jan en Jan Media
portals is 50% van de originele prijs

Specificaties aanleveren:
Minimaal 72 dpi in RGB, stilstaand beeld in JPEGof GIF-bestand. Bewegend beeld in GIF- of SWFbestand.

Specificaties aanleveren:
Tekst aanleveren als platte tekst in Word, max. 350
woorden en 1 liggende foto in JPEG-bestand,
minimaal 200 dpi 150 x 100 mm.

Info destreekwijzer-online.nl
Formaten:
Topheader (boven aan pagina):
Contentbanner (tussen de teksten):
Medium Rectangle (naast teksten):

afmetingen
550 x 100 pixels
728 x 90 pixels
300 x 250 pixels

Bannerprijzen per maand destreekwijzer-online.nl
Homepage

Subpages

Topheader 550x100

€ 75

-

Contentbanner 728x90

€ 50

€ 40

Medium Rectangle 300x250

€ 50

€ 40

Contentprijzen per maand destreekwijzer-online.nl
Commerciële redactie
Doorplaatsing vanuit
De Streekwijzer

€ 25

Losse plaatsing

€ 50

Doorplaatsingstarieven naar andere Jan en Jan Media
portals is 50% van de originele prijs

Specificaties aanleveren:
Minimaal 72 dpi in RGB, stilstaand beeld in JPEGof GIF-bestand. Bewegend beeld in GIF- of SWFbestand.

Specificaties aanleveren:
Tekst aanleveren als platte tekst in Word, max. 350
woorden en 1 liggende foto in JPEG-bestand,
minimaal 200 dpi 150 x 100 mm.
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Advertorial
1/ BEGIN OM JE ARTIKEL IN SLECHTS 1 ZIN OP TE SCHRIJVEN
Je hebt dan de clou van je artikel te pakken! Dat is wat je wilt overbrengen. Voorbeeld: Een tevreden klant vertelt enthousieast over de speelse keuken die ze bij ons bedrijf gekocht heeft.
2/ STRAMIEN OPSTELLEN
Zorg dat de (voorlopige) titel en alle (voorlopige) tussenkopjes van dat artikel op papier staan. Dat geeft houvast aan het schrijven.
Voorbeeld: “Genieten in mijn nieuwe keuken”, “anders koken”, “advies”, “genieten”.
3/ AANDACHT VASTHOUDEN
Websitebezoekers (maar ook krantenlezers) raken snel verveeld, afgeleid en verliezen concentratie.
Zorg dat je regelmatig de aandacht opnieuw grijpt.
Je kunt dat al doen met tussenkopjes, je verdeelt dan je tekst en de “scannende lezer” zal duidelijk kunnen zien
welk gedeelte zijn/haar aandacht grijpt.
4/ SPANNING, MYSTIEK EN SENSATIE
Mensen zijn snel verveeld, dus je zult moeten zorgen voor wat spanning en sensatie. Zorg ervoor dat je tekst
vermakelijk is. Dit zorgt ervoor dat je tekst beter gelezen wordt en mogelijk ook (vaker) gedeeld wordt in de
social media!
5/ HUMOR
Humor in teksten zorgt er gegarandeerd voor dat mensen je artikel waarderen. Met humor bedoeln we geen
grapjes, maar grappige anekdotes, leuke overdrijvingen of een verrassende conclusie.
6/ FOCUS OP WAT DE LEZER WIL LEZEN
Mensen lezen sneller iets wat ze willen lezen dan iets wat ze moeten lezen! En wat wil de lezer lezen over jouw
product/dienst/winkel? Alleen zaken die de lezer leuk, interessant, spannend of grappig vindt. Ook in echte
nieuwtjes zijn lezers geïnteresseerd! Hoe lang jouw zaak bestaat, boeit hen echt niet. Maar een echte referentie, kooptips, handig om te weten of recept boeit hen weer wel .
7/ IDENTIFICEER JE MET JE LEZER
Weet wie je lezer is en wat hem/haar bezig houdt. De lezer heb je zelf gekozen. Je artikel wordt immers gevonden door de woorden (tags) die je er aan meegeeft. Voorbeeld: keuken, aanbieding, plaatsnaam. Je artikel
wordt dan gevonden door mensen die dit in google als zoekopdracht gegeven hebben.Wat willen die mensen
lezen, waarin zijn ze geïnteresseerd en wat willen ze van jou als ondernemer horen? Kruip in de gedachten
naast ze op de bank op een verjaardagsfeestje en boei ze met een leuk verhaal, zoals je dat in werkelijkheid ook
doet.
8/ VERTEL VERHALEN
Verhalen houden de aandacht vast en blijven ook veel langer hangen. Denk maar eens na bij jezelf, bij alle
verjaardagsfeestjes en evenementen waar je ooit een gesprek hebt gevoerd, wat is je allemaal bijgebleven? Zijn
dat de verhalen of de uitleg van mensen over hun baan/relatie/hobby’s et cetera?Zeker wanneer je een ervaring gaat delen werkt het heel goed als je dit als anekdote opschrijft. Je kunt er zelfs een serie van maken en
het in onderdelen publiceren.
9/ GOED GEJAT IS BETER DAN SLECHT VERZONNEN!
Om dit stukje over deze tips te schrijven heb ik een artikel met schrijftips gevonden via Google gereduceerd
naar 10, daarna herschreven en compacter gemaakt. Je kan over elk onderwerp wel een tekst vinden, zoek ze,
vind ze, lees ze, voel welke wel leuk is en herschrijf de tekst in je eigen woorden. Dat herschrijven in je eigen
woorden is echt essentieel!
10/ SCHRIJVEN IS SCHRAPPEN
De andere 140 tips heb ik geschrapt! Bent u even blij! Doe hetzelfde met uw artikel!
Schrijf ze en succes!!

Familieberichten

Dankbetuiging

Familieberichten voor plaatsing in desbetreffende week.
Weekblad

oplage versch.dag afsluittijden familie

De Rosbode/
Streekwijzer

23.500 woensdag

dinsdag 12.00 uur

De Brug

16.500 donderdag

woensdag 12.00 uur

Gemerts
Nieuwsblad

30.000 dinsdag
vrijdag

maandag 12.00 uur
donderdag 12.00 uur

Formaten zijn aanpasbaar, langer, korter of
1 kolom breder (breedte van 124 mm) kan natuurlijk ook,
informeer naar de mogelijkheden via
Gemerts Nieuwsblad 0492-371111
Weekblad De Brug 0492-371112
De Rosbode/Streekwijzer 0492-371112

Door jullie medeleven hebben wij waardig en met een goed
gevoel afscheid kunnen nemen van onze vader, schoonvader
en opa.

Naam Achternaam
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de getoonde
belangstelling en deelneming na het overlijden van

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Plaats, maand 2015

Bovenstaand voorbeeld
formaat 83 x 60 mm

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle
hartverwarmende blijken van medeleven, de vele bezoekjes,
kaartjes, bloemen en berichtjes die wij mochten ontvangen
tijdens het korte ziekbed en na het overlijden van mijn man,
onze pap en opa

“Gedichtje of quote regel(s)”
Bedroefd, maar ook erg dankbaar voor alles wat zij voor ons
gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis dat na een lang en
aktief leven, onverwacht, thuis gestorven is, ons moeder, oma en
overgrootoma

Naam Achternaam
weduwe van

Naam Partner Achternaam
in de leeftijd van bijna 90 jaar.
Plaats:

Naam en Naam
Kleinkind, Kleinkind en Partner

Plaats:

Naam

Plaats:

Naam en Naam
Kleinkind en Partner, Kleinkind en Partner

Plaats:

Joke

Plaats:

Naam en Naam
Kleinkind en Partner, Kleinkind en Partner

Plaats:

Naam en Naam
Kleinkind en Partner, Kleinkind en Partner

Plaats:

Naam en Naam
Kleinkind en Partner, Kleinkind en Partner

Plaats:

Naam en Naam

1 maand 2016
Straatnaam 1
1234 AB Plaats
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 1 maand om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Kerk te Plaats, waarna we
haar in besloten kring naar haar laatste rustplaats brengen.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.
Gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen van ons moeder is
er op woensdag 1 maand tussen 16.00 en 20.00 uur, op de
Straatnaam 1, haar appartement.
Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te
bereiken met deze kennisgeving.

Bovenstaand voorbeeld
formaat 83 x 150 mm

Naam Achternaam
Ook de uitspraken van dank en respect voor alles wat hij ook
voor velen van u heeft betekend hebben ons goed gedaan.
Daarvoor onze oprechte dank. Wat zullen we hem missen.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Arts en Pastoor van
de Wiel voor hun steun en begeleiding. En aan Fanfare
Instrumentengroep, Gilde St. Heilige, Seniorenkoor De
Oudjes, de Avondwake-groep en Uitvaartzorg Onderneming,
die het mede mogelijk hebben gemaakt hem het afscheid te
geven zoals hij dat zelf graag heeft gewild.

Naam partner
Kinderen en kleinkinderen

Bovenstaand voorbeeld
formaat 83 x 100 mm

Dolblij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Owen

Tunderman
24 december 2015

Martijn, Bianca en Eline

Predikherenstraat 3, 5421 HD Gemert
Bovenstaand voorbeeld
(afbeeldingen aanleveren, zoals bijv. een geboortekaartje)

formaat 83 x 60 mm
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Technische informatie
Kant en klare documenten
Certified PDF-bestanden, vanuit Acrobat Distiller met
ingesloten fonts. EPS bestanden waarbij fonts zijn
omgezet naar lettercontouren.
PDF’s
Volgens normen voor offset volgens de Cebucostandaard.
Drukwerk specificaties, Advertenties in PDF/X1a
kunnen alleen in CMYK en in grayscale worden
aangemaakt.
PDF-joboptions kunt u downloaden op de website:
www.printarena.nl
Transparantie-afvlakking
Gebruik voor transparantie-afvlakking de instellingen
“GWG_1270” van de Ghent Workgroup
(www.gwg.org):
Raster/vectorbalans: 100
Resolutie lijnwerk en tekst: 1270 ppi
Resolutie verloop en netten: 300 ppi
Alle tekst in contouren omzetten: uit
Alle lijnen omzetten in contouren: uit
Complexe regio’s bijknippen: n.v.t.

juiste resolutie (minimaal 240, liefst 300 dpi op ware
grootte). Beeldmateriaal in pdf’s dient in de juiste
kleurruimte aangeleverd te worden (CMYK).
De juiste Photoshop-profielen ombeeldmateriaal
geschikt te maken voor krantendruk kunt u
downloaden van de website (ISO Coated v2 300%
(ECI).icc): www.printarena.nl
Resolutie & inktbezetting
De resolutie voor CMYK of grayscale beelden bedraagt
300 dpi op 100%. Voor de juiste curve voor de
puntverbreding en de kleurscheiding kunt u het beste
gebruik maken van bovengenoemd Photoshop
profiel welk is te downloaden van de website
www.printarena.nl
Steunkleur en duotoon
Zowel duotoon beelden als ook gebruikte steunkleur
moeten voor aanlevering omgezet worden naar
CMYK-kleuren.

Systeem en programma’s
Illustrator CS4, Photoshop CS4, InDesign CS4
(alle voor Apple Mac).

Afwijkende producten
Neem voor aanlevering van materialen die op
afwijkende papiersoorten worden gedrukt altijd
via uw contactpersoon contact op met onze mediaadviseur of dtp-afdeling voor de juiste profielen en
joboptions.

Aanlevering zetwerk
Separate aanlevering van foto’s (JPEG, TIFF of PSD).
Separate aanlevering van illustraties (EPS of AI).
Teksten in MS Word. Een werktekening in bijvoorbeeld
Word kan worden bijgevoegd, maar dient uitsluitend
als voorbeeld.

Meer informatie
Kijk voor de meest recente aanlevervoorwaarden op
onze website.
Voor specifieke informatie omtrent aanlevering van
advertentiemateriaal kunt u contact opnemen met
onze dtp-afdeling, te bereiken via tel. 0492-371112.

Fotobewerking
Beeldmateriaal (ook in PDF’s) dient te voldoen aan de

Formaten
Vakformaten
HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

779,—*

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

ACTIE

*Inclusief BTW en installatie

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–
€ 89,–*

*inclusief BTW en installatie

EXTRA PER STUK

€ 49,–
€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

1/4

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

5DEREDQN3HHO1RRUG
(HQDDQGHHOLQHONDDU

779,—*

ACTIE

van €1.19900 voor:

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

/(723QX

€ 89,–*

25367

Spread

/(723QX

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

(

=20(5&2//(&7,
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
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DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

5DEREDQN3HHO1RRUG

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQDDQGHHOLQHONDDU

(HQSURIHVVLRQHHO

van €1.19900 voor:

€

779,

*Inclusief BTW en installatie

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

van €1.19900 voor:

779,

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor

€

—*

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

van € 119,00................................................................voor



ACTIE

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 104,00 ...............................................................voor
DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER

€ 89,–*

van € 71,00 ..................................................................voor
van € 119,00................................................................voor
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015
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€ 49,–

DRAADLOZE ROOKMELDER
*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.

23 23

ACTIE

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

van € 104,00 ...............................................................voor

van € 119,00................................................................voor

779,—*

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT

van € 71,00 ..................................................................voor

€

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

EXTRA PER STUK

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact
Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!



ACTIE

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

EXTRA PER STUK

van € 71,00 ..................................................................voor

779,—*

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

€

*Inclusief BTW en installatie

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

25367

€

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale
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VXFFHVYROOH
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(HQSURIHVVLRQHHO

(HQSURIHVVLRQHHO
DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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0HGLD
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HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

5DEREDQN3HHO1RRUG

van €1.19900 voor:

25367

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

(HQDDQGHHOLQHONDDU

*Inclusief BTW en installatie

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!
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ACTIE

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

1/8

/(723QX

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

23 23

(

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

200 x 287 mm

1/1 pagina aflopend

210 x 297 mm

1/2 pagina staand

98 x 287 mm

1/2 pagina liggend

200 x 142 mm

1/4 pagina staand

98 x 142 mm

1/4 pagina liggend

200 x 68 mm

1/8 pagina liggend

98 x 68 mm

1/8 pagina liggend

253 x 45 mm

Spread

420 x 297 mm

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

(HQDDQGHHOLQHONDDU

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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(HQSURIHVVLRQHHO
DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

Remmers ETS B.V.
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van € 71,00 ..................................................................voor

Bij bestelling vermelden dat
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DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor

0HWXLW]RQGHULQJYDQZHUNVFKRHQHQHQFRQWLQXFROOHFWLH KLHUYRRUJHOGWNRUWLQJ
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1/1 pagina

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

Afmeting

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl

Vakformaat

EXTRA PER STUK

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*inclusief BTW en installatie

25367

25367

DRAADLOOS MAGNEET CONTACT
DRAADLOZE ROOKMELDER

van € 119,00................................................................voor

Bij bestelling vermelden dat

23 23
FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

het om de ZOMERACTIE gaat

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

HQ
2SGDPHVKHUHQ
WRW
NLQGHUVFKRHQHQ

*Inclusief BTW en installatie

van € 104,00 ...............................................................voor

Remmers ETS B.V.
Ambachtsweg 18
5683 CD Best
Tel. 040 283 71 04
info@remmers-ets.nl
www.remmers-ets.nl
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€

van €1.19900 voor:

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

EXTRA PER STUK
DRAADLOZE RUIMTE DETECTIE

van € 71,00 ..................................................................voor

ACTIE

VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG
• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 104,00 ...............................................................voor

DRAADLOZE ROOKMELDER

• Draadloos dus geen kabels en goten
• Bediening via een toetsenbord en App op
tablet of telefoon
• Mogelijkheid tot uitbreiding
(max 100 detectiepunten)
• Goedkeuring: NCP: IYH11968-CCS-01, grade 2
• Mogelijkheid tot doormelding naar een
Particuliere Alarm Centrale



door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

• Alphatronics ML centrale en bediendeel
• 1 bedraad magneetcontact en sirene
• 2 draadloze ruimte detecties
• 1 draadloos magneet contact

van € 119,00................................................................voor

779,—*

€

van €1.19900 voor:

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.



VOLLEDIG ALARMSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN 1 DAG

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

door een BORG gecertiﬁceerd technisch beveiligingsbedrijf, bestaat uit:

Zonder de steun en de begeleiding van talloze
praktijkopleiders in bedrijven en instellingen
in onze regio was dat nooit gelukt. Middelbaar
beroepsonderwijs en beroepspraktijk zijn immers
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan alle
praktijkopleiders waar onze studenten een
beroep op mochten doen: Hartelijk dank voor
uw inzet en betrokkenheid!

*HPHUW
0HGLD
ZHQVHQZLM

HHQPRRLHHQ
VXFFHVYROOH
VWDUW

25367

€

van €1.19900 voor:

*Inclusief BTW en installatie

FHQWUXP
.QXYHUV6FKRHQHQ9RHW
VW
DOMDUHQGHJURRWVWHHQEH O
JHVRUWHHUGHVFKRHQZLQNH
LQ9HJKHOHQRPJHYLQJ

(HQDDQGHHOLQHONDDU

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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(HQSURIHVVLRQHHO

DODUPV\VWHHPELMXWKXLV

In het hele schooljaar 2014-2015 behaalden
ruim veertienhonderd studenten van ROC Ter AA
hun diploma. Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
En voor de toekomst wensen wij jullie in werk
of vervolgstudie veel succes.
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Ambachtsweg 18
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Bij bestelling vermelden dat
het om de ZOMERACTIE gaat

actie geldt tot en met zaterdag 22 augustus 2015

B’Ons ADVERTENTIES (prijzen per 01-01-2019)
❏ 1/1 pagina Advertorial................... € 625,❏ 1/1 pagina .................................. € 550,❏ 1/2 pagina staand/liggend.............€ 300,❏ 1/4 pagina ...................................€ 195,❏ 1/8 pagina ...................................€ 125,❏ Spread
................................. € 825,❏ Achterpagina ..................................+ 15%
❏ Omslagpagina ................................ + 10%
❏ 1/1 pagina (4x plaatsen).........................€ 475,- per advertentie
❏ 1/2 pagina (4x plaatsen)......................... € 275,- per advertentie
Aanleveren
Uitgave

❏ week 5
❏ week 10

❏ week 17		
❏ week 22		

❏ week 30		
❏ week 35		

❏ week 42
❏ week 47

Beleef ADVERTENTIES (prijzen per 01-01-2019)
❏ 1/1 pagina Advertorial................... € 895,❏ 1/1 pagina .................................. € 795,❏ 1/2 pagina staand/liggend..............€ 415,❏ 1/2 pagina Advertorial.................. € 495,❏ 1/4 pagina .................................. € 250,❏ 1/8 pagina ...................................€ 175,❏ Achterpagina ............................... € 895,❏ Omslagpagina .............................. € 850,❏ 1/1 pagina (4x plaatsen).........................€ 695,- per advertentie
❏ 1/2 pagina (4x plaatsen)......................... € 395,- per advertentie
Aanleveren
Uitgave

❏ week 8
❏ week 13

❏ week 21		
❏ week 26		

❏ week 33 ❏ week 45
❏ week 39 ❏ week 50

Business Varia (BV) is een magazine voor, over en door bedrijven uit de
gemeenten Gemert-Bakel en Boekel.
BV biedt een hoogwaardig business-to-business-platform met heldere informatie en
interessante artikelen over lokale bedrijven en ontwikkelingen die voor ondernemend
Gemert-Bakel en Boekel relevant zijn.
BV is Made in De Peel. Gemert Media, uitgever van o.a. het Gemerts Nieuwsblad, brengt
het magazine twee keer per jaar uit in een oplage van 3000 exemplaren. BV wordt exclusief
verspreid onder bedrijven en relevante organisaties in Gemert-Bakel en Boekel.
Wilt u van de mogelijkheid gebruikmaken om uw producten of diensten direct en effectief
onder de aandacht van collega-bedrijven te brengen? BV biedt daarvoor een uitgekiend en
fraai vormgegeven podium.
Bekijk hier voorgaande edities van BV: https://www.gemertsnieuwsblad.nl/bv-magazine/
U heeft daarbij de keuze uit verschillende opties. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet:
Frequentie:
Oplage:
Planning:
Tarieven:

2x per jaar
3000 exemplaren
wk 21, 43 2019

Formaat

1x

inclusief

2x (per uitgave)

inclusief

2/1 spread
420 x 297 mm

€ 1450,-

1/1 pag.
advertorial

€ 1250,-

2x 1/1 pag. advertorial

1/1 achterpag.
210 x 297 mm

€ 975,-

½ pag.
advertorial

€ 825,-

1/1 pag. advertorial of
2x ½ pag. advertorial

1/1 pag.
200 x 287 mm

€ 775,-

½ pag.
advertorial

€ 675,-

1/1 pag. advertorial of
2x ½ pag. advertorial

½ pag.
190 x 136 mm

€ 475,-

n.v.t.

€ 395,-

½ pag. advertorial

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die BV voor uw onderneming biedt, of heeft u
interesse om een advertentie / advertorial te plaatsen, neem dan contact op met één van
onze media-adviseurs René Paardekooper (06-20300205) of Rob Vlemmings (06-33695970).

Vliet 20 | 5422 VV | Gemert | 0492-371111 | info@gemertmedia.nl | www.gemertmedia.nl

Grafische tips
Gratis stockfoto’s
Met Nederlandstalige zoekfunctie:
freeimages.com
pixabay.com
Met Engelstalige zoekfunctie:
RGBstock.com
stockfreeimages.com
stockvault.net
everystockphoto.com
morguefile.com (hobbyfotograaffoto’s)
picjumbo.com
freepik.com

