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Be-Smart Optiekmakelaars
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info@be-smart.nl

email: info@be-smart.nl
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prettig ervaren. We nemen de tijd

TAFELLAMP MET LED VERLICHTING

In combinatie met een bril kan uw klant met
deze tafellamp ook tijdens de herfst genieten
van een goed boek. De Schweizer LED tafellamp uit Duitsland, in retrodesign met duurzame
LED’s heeft een flexibele lampenkop en een
stevige voet. Keuze uit kleurtemperaturen
2700K, 4500K en 6500K.

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBRIEK KNIPOOGJES
Adverteren in de rubriek Knipoogjes is alleen mogelijk voor
NUVO-leden. Oculus behoudt zich het recht voor advertenties
te weigeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de NUVO, telefoonnummer 088-0771100.
Kosten Knipoogjes per 1 januari 2018
De basisprijs (voor 10 regels) van een advertentie in de rubriek
Knipoogjes is € 43,50 en voor elke extra regel die erbij komt
betaalt u € 6,50. Voor een Knipoogje onder nummer betaalt
u € 15,50 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.

SPECIALE HERFSTKORTING
Bestel vóór 31 december a.s. een tafellamp
en ontvang 10% korting op uw inkoopprijs.
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