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Voorwaarden artikelen Wijkkrant Tilburg Oud-Noord
Voor vrijwilligers en buurtbewoners met hun activiteiten, verenigingen, stichtingen en goede doelen (met hoofdzakelijk
vrijwilligers) is een plaatsing van een zelf geschreven artikel gratis. Bedrijven kunnen vanaf € 22,- excl. btw artikelen plaatsen.

De artikelen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•

Maximaal 300 woorden.
2 of 3 foto’s worden geplaatst. (Dit beslist de redactie. Men mag meerdere
foto’s inzenden). Alleen foto’s zonder fotograafvermelding* worden geplaatst!
>>Personen op foto’s: de redactie gaat ervanuit dat er toestemming is gegeven
om te plaatsen in de wijkkrant, foto’s met kinderen worden alleen geplaatst
met een nadrukkelijke toestemmingsbevestiging in de begeleidende mail.
>>Ook moeten de foto’s rechtenvrij zijn om te plaatsen. De
verantwoordelijkheid ligt hierbij de inzender en de redactie van de WTON is
hiervoor niet verantwoordelijk en stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele
schade hierdoor veroorzaakt. Facturen die de redactie van de WTON ontvangt
voor foto’s van de rechthebbende, worden doorgezonden naar inzender van de
foto’s. Deze moeten dan worden voldaan aan de eigenaar van de foto’s!
• Geen laster over mensen of bedrijven, of scheldwoorden.
• Geen reclame* voor bedrijven.
• Geen logo’s* of posters/flyers*
* Bij naamsvermeldingen van fotografen of vernoeming van bedrijven in artikelen,
wordt een kleine bijdrage van € 22,- excl. btw gevraagd. Voor Logo’s
€ 22,- excl. btw. Voor posters/flyers wordt de ingenomen ruimte verrekend.

Bij inzending van gratis artikelen en verzoek van plaatsing moet er rekening gehouden
worden met andere inzenders en de beschikbare ruimte. De ruimte moet worden gedeeld met andere inzenders. De redactie van
de WTON beslist over de plaatsing en de grootte daarvan en daar kan niet over worden gediscussieerd.
Artikelen worden geredigeerd en gecorrigeerd op eventuele (taal)fouten en in overleg geplaatst. Voor drukker inzending wordt
een controle van gegevens en een goedkeuring gevraagd. Data deadlines en drukker inzending kunt u downloaden.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren. Voor eventuele onjuistheden in de weergave of foutieve informatie, dan wel schade hierdoor veroorzaakt,
stelt de redactie zich niet aansprakelijk.

De wijkkrant Tilburg Oud-Noord kan zonder adverteerders niet blijven bestaan.
Wilt u zelf of kent u ondernemers die willen adverteren? U kunt het vragen aan uw eigen sponsoren van uw vereniging of
stichting. Via de wijkkrant steunen ze ook u, zodat u uw aankondigingen kunt doen in de wijkkrant en vertellen over activiteiten.
Voor informatie kunnen ze kijken op: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/wijkkrant-tilburg-oud-noord
Bedrijven: de contactgegevens van het bedrijf komen bij het artikel en worden op de wijkinformatiepagina geplaatst en op de
website: www.persoonlijkekunstencreatie.nl/adverteerders-wijkkrant-tilburg-oud-noord
Vanaf € 60,- excl. btw, kan een grotere advertentie geplaatst worden inclusief contactgegevens op wijkinformatiepagina en
artikel, en plaatsing op de website.
Meer adverteren of voor een heel jaar: 7 x advertentie zelfde formaat= 10% jaar-vooruitbetalen-korting en
5 x advertentie zelfde formaat = 5% jaar-vooruitbetalen-korting
Heeft u vragen hierover, mail de redactie WTON, Claudia van der Waal: wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
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