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ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK KNIPOOGJES

Kosten Knipoogjes per 1 januari 2019:

Adverteren in de rubriek Knipoogjes is alleen mogelijk voor
NUVO-leden. Oculus behoudt zich het recht voor advertenties te
weigeren. Werkzoekenden, niet zijnde ondernemingen, kunnen
adverteren in de categorie ‘Medewerkers aangeboden’. Knipoogjes
moeten schriftelijk in een Word-document per e-mail worden
gestuurd aan knipoogjes@nuvo.nl. Indien er een logo bij geplaatst
moet worden, dient dit als jpg-bestand te worden meegestuurd. In
verband met de administratie verzoeken wij u bij elke opdracht uw
firmanaam te vermelden. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de NUVO, telefoonnummer
088-0771100.

De basisprijs (voor 10 regels) van een advertentie in de rubriek
Knipoogjes is € 44,20 en voor elke extra regel die erbij komt
betaalt u € 6,60.
Voor een Knipoogje onder nummer betaalt u € 15,75 extra.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Het is niet mogelijk om advertenties op een ander formaat dan het
gebruikelijke in de rubriek Knipoogjes te plaatsen. Een Knipoogje
mag slechts één kolom breed zijn en kan hoogstens worden
voorzien van een bedrijfslogo. Wie een grotere advertentie wil
plaatsen, of de advertentie wil laten voorzien van een illustratie of
achtergrond, kan zich voor een advertentie in Oculus wenden tot
Cross Media Nederland, telefoonnummer 010-7421020.

Reacties op Knipoogjes onder nummer dienen te worden gestuurd
aan:
Oculus
Voorveste 2
3992 DC Houten
met vermelding van het woord Knipoogjes en het desbetreffende
nummer in de linker bovenhoek aan de voorzijde van de envelop.
Graag op elk nummer apart reageren. De NUVO bemiddelt niet
tussen adverteerders en degenen die reageren.
De vermelde aanleverdatum in het schema betreft de dag waarop
Oculus het Knipoogje moet hebben ontvangen. Wanneer van deze
datum wordt afgeweken zal dit tijdig worden gemeld.
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