Prijsinformatie

Overname Tekst- en Beeldmateriaal
“Daar Kun Je Het Zelf Niet Voor Maken!”

Spelregels en Tarieven Gebruik Tekst en Beeld Dossiers
Tegen een geringe vergoeding is het Tekst- en Beeldmateriaal uit één van of meer van de verschillende
Tekst en Beeld Dossiers te gebruiken door gemeenten en woningcorporaties. Het materiaal is dan in te
zetten in eigen (gedrukte en digitale) media.

Tarieven Losse Items
De prijs voor een losse illustratie, foto, tekening, tabel of cartoon bedraagt € 50,-.
De prijs voor een tekst bedraagt € 10,- per 100 woorden (waarbij het aantal woorden naar boven en op
hele honderdtallen wordt afgerond).
De opstartkosten per bestelling bedragen € 25,-, ongeacht het aantal bestelde items.

Kwantumkorting
Bij afname van 10 of meer items ineens ontvangt u 10% korting op de itemprijs.
Bij afname van 20 of meer items ineens ontvangt u 15% korting op de itemprijs.

Kortingsarrangement
Wanneer u meerdere items wilt inzetten, maar nog niet exact weet welke, kunt u ook kiezen voor een
kortingsarrangement. Hierbij heeft u de mogelijkheid om in de loop van de tijd de items te bestellen tegen
een aantrekkelijke korting.
Voordelen van een arrangement:
- Een arrangement is 18 maanden geldig na factuurdatum.
- U kunt de items op elk moment opvragen, tot het maximum bedrag is bereikt.
- U betaalt geen opstartkosten wanneer u 5 of meer items tegelijk opvraagt.
- U ontvangt een aantrekkelijke korting.
Kortingsarrangement A: Totaal aantal items t.w.v. € 500,- voor € 400,- (20% korting)
Kortingsarrangement B: Totaal aantal items t.w.v. € 1.000,- voor € 750,- (25% korting)
Let op!: Het kortingsarrangement is te gebruiken voor items uit alle Tekst en Beeld Dossiers.

Gebruiks- en betalingsvoorwaarden
-

-

-

Per opdracht geldt een opstartvergoeding van € 25,- (behalve binnen een arrangement).
Items worden in principe binnen 5 werkdagen geleverd; voor spoedklussen geldt een toeslag van
€ 25,-.
Voor afgenomen items geldt een maximale gebruikstermijn (licentie) van 15 maanden. De licentie is
tegen 50% van de kosten te verlengen met 15 maanden. Voor gebruik zonder tijdslimiet geldt een
toeslag van 100%.
Afgenomen items mogen binnen de tijdslimiet onbeperkt worden gebruikt in alle gedrukte en digitale
media van de eigen organisatie. Ze mogen niet worden ingezet door of doorverkocht aan andere
organisaties, ook niet binnen samenwerkingsverbanden. Voor inzet binnen samenwerkingsverbanden
kunnen afzonderlijke tariefafspraken worden gemaakt.
Rechten van concept, tekst, beeld en vormgeving blijven voorbehouden aan de uitgever.

10 Tekst en Beeld Dossiers thema’s
Afval, Duurzaam Klussen, Duurzaam Wonen en Leven, Energie, Energielabel Wonen, Gezond Wonen,
Milieuvriendelijk Tuinieren, Prettig en Veilig wonen, Verwarmen en Zuinig met water.
W-Pe-047; Tarieven ex. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
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