Prijsinformatie

Overname Tekst- en Beeld
“Daar Kun Je Het Zelf Niet Voor Maken!”
Wanneer u als gemeente of woningcorporatie Tekst- en/of Beeld-materiaal van Woonwijzer Media
producten wenst in te zetten in eigen (gedrukte en digitale) media, is dat tegen een geringe vergoeding –
waarvoor u het zelf niet kunt (laten) maken – mogelijk. U kunt daarbij putten uit al onze uitgaven en
daarbij selecteren uit door onze professionals gemaakte teksten, foto’s, cartoons en andere illustraties.
Onderwerpen
In onze producten vindt u Tekst- en Beeldmateriaal in diverse thema’s, zoals Energie, Afval, Leefbaarheid,
Onderhoud en klussen, Brand- en inbraakpreventie, Mobiliteit, Water, enzovoort.
Losse Items
De prijs voor een los item bedraagt € 60,-. Een item is een op zich staande foto, illustratie, cartoon, tabel
of tekst van maximaal 250 woorden.
Gecombineerde Items
De prijs voor gecombineerd aangeboden items bedraagt € 60,- voor het eerste item en € 30,- voor elk
extra gekoppeld item, zoals foto, illustratie of tabel. Ook teksten langer dan 250 woorden gelden als 2 of
meer items (1 item per 250 woorden).
Kortingsarrangement
Voor als u meerdere items tegelijk wilt bestellen, bieden we de keuze uit onderstaande
kortingsarrangementen.
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Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor het arrangement van 20 items, hoeven deze niet ineens afgenomen te
worden, maar kan dit ook in meerdere keren. Het arrangement is een jaar geldig of tot het maximum
aantal items is verbruikt.
Nieuwe Items
Zoekt u een item dat u niet kunt vinden in het bestaande Tekst- en Beeldmateriaal? In samenspraak
maken wij deze graag voor u.
 Wanneer we het item een welkome aanvulling vinden voor de Tekst- en Beeld-Bank, gelden
genoemde tarieven voor losse items.
 Betreft het maatwerk specifiek voor u, dan ontvangt u van ons vooraf een vrijblijvende prijsopgave.
Gebruiks- en betalingsvoorwaarden
Per opdracht geldt een opstartvergoeding van € 25,- (behalve binnen een abonnement of arrangement).
Gecombineerde items worden gerekend als een half item en dus voor half tarief.
Items worden in principe binnen 5 werkdagen geleverd; voor spoedklussen geldt een toeslag van € 25,-.
Afgenomen items mogen enkel gebruikt worden in gedrukte en digitale media van uw eigen organisatie. Ze mogen
niet worden doorverkocht of ingezet binnen samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Voor dit laatste
kunnen afzonderlijke afspraken gemaakt worden tegen daarvoor geldende tarieven.
Rechten van concept, tekst, beeld en vormgeving blijven voorbehouden aan de uitgever.
W-Pe-032; Tarieven ex. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
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