Bestelformulier campagne ‘Niet in het riool’. S.v.p. mailen naar nietinhetriool@drmb.nl
Standaard (A)

Bereke

downloaden van of info via
Lespak. Riool in de klas www.riool.info
De Toiletdames

info@nietinhetriool.nl

Inspectiewagen

info@nietinhetriool.nl

Voorbeeld persbericht

www.riool.net/nietinhetriool

Spraakwater

spreek@oogpunt.com

Webfilmpjes

www.nietinhetriool.nl/filmpjes

Advertenties/stoppers

www.riool.net/nietinhetriool

Standaard (A)

DTP

meerprijs
Flyer alle thema’s

maat gratis per
A5
300
100

Maatwerk (B)

€
aantal
€ 1,75

gratis
ja

5

10

50

100

500 1000 2000 5000 10000 aantal
€ 100 € 140 € 180 € 240 € 330

Flyer ‘Doekjes’

A5

300

100

€ 1,75

ja

€ 100 € 140 € 180 € 240 € 330

Flyer ‘Vet’

A5

300

100

€ 1,75

ja

€ 100 € 140 € 180 € 240 € 330

Flyer ‘Verf’

A5

300

100

€ 1,75

ja

€ 100 € 140 € 180 € 240 € 330

Flyer ‘Medicijnen’

A5

300

100

€ 1,75

ja

€ 100 € 140 € 180 € 240 € 330

Poster alle thema’s

A3

100

25

€ 1,75

ja

€ 13

Poster alle thema’s

A0

10

5

€ 4,00

ja

€ 126 € 250 € 520 € 660

Poster alle thema’s

abri

Poster ‘Doekjes’

A3

100

25

Poster ‘Doekjes’

A0

Poster ‘Doekjes’

abri

Poster ‘Vet’

A3

n.v.t.

Poster ‘Vet’

A0

Poster ‘Vet’

abri

Poster ‘Verf’

A3

Poster ‘Verf’

A0
abri

Poster ‘Medicijnen’

A3

€ 1,75

25

€ 1,75

25

prijs op aanvraag

ja

€ 13

€ 20

€ 68

€ 123

ja

€ 126 € 250 € 520 € 660
prijs op aanvraag

ja

€ 13

€ 20

€ 68

€ 123

ja

€ 126 € 250 € 520 € 660
prijs op aanvraag

ja

€ 13

€ 20

€ 68

€ 123

ja

€ 126 € 250 € 520 € 660

ja

€ 1,75

Bedrag Bedrag Totaal
A
B
bedrag

€ 123

ja

n.v.t.
100

€ 68

ja

n.v.t.
100

Poster ‘Verf’

25

€ 20

ja

€ 1,75
n.v.t.

100

Berekening kosten

kosten voor prints per: (voor andere aantallen zie www.riool.net/nietinhetriool)

prijs op aanvraag

ja

€ 13

€ 20

€ 68

€ 123

ja

€ 126 € 250 € 520 € 660

Poster ‘Medicijnen’

A0

Poster ‘Medicijnen’

abri

Stickervel

A5

Sub-totaal

€

Advertentie alle thema’s

A6

ja

btw 21%

€

Advertentie ‘Doekjes’

A6

ja

Totaal

€

Advertentie ‘Vet’

A6

Advertentie ‘Verf’

A6

Advertentie ‘Medicijnen’

A6

Billboardposters

–

Autostickers

–

n.v.t.
100

100

ja

€ 12

kostenloos downloaden
van
www.riool.net/nietinhetriool

Uw gegevens

prijs op aanvraag

ja

ja
ja
ja

€ 160

€ 320 € 540 €1050

Neem contact op met Drukkerij Modern,
0318-414150 of nietinhetriool@drmb.nl

Factuuradres°

Afleveradres

organisatie

organisatie

organisatie/afdeling

contactpersoon

afdeling

t.a.v.

afdeling

t.a.v.

straat

postadres

postadres

postcode

postcode
telefoon

plaats

postcode

plaats

huisnummer
plaats

datum

uw inkoopnummer (indien nodig)

handtekening voor akkoord

°) alleen indien anders dan onder ‘uw gegevens’.
Bij onvolledige factuurgegevens berekent
Stichting RIONED € 35 administratiekosten.

(Helaas is het i.v.m. de grootte van de pakketten niet
mogelijk om een postbus als bezorgadres op te geven).

e-mail

Materiaal bestellen
Webwinkel

Drukproef

U kunt de middelen bekijken en bestellen op of downloaden
van www.riool.net/nietinhetriool of met het bestelformulier.

Als u vragen hebt over uw bestelling, kunt u contact opnemen
met de drukker. Zijn gegevens ontvangt u in de
bevestigingsmail van uw bestelling. Als uw logo niet voldoet
aan de eisen, neemt de drukker contact met u op. Voordat hij
materiaal met uw eigen logo gaat drukken, krijgt u een
drukproef in pdf-formaat. Pas als u akkoord gaat met deze
drukproef, maakt de drukker het bestand of drukwerk
definitief. Zo weet u zeker dat u materiaal ontvangt dat aan uw
eisen voldoet. (Voor de volledigheid: u krijgt géén drukproef
als u standaardmateriaal zonder uw eigen logo hebt besteld.)

In de webwinkel hebt u een winkelwagen. Hierin verzamelt u
de middelen die u wilt gebruiken, zodat u alles in één keer
kunt bestellen. Voordat u definitief tot bestellen overgaat,
krijgt u een overzicht van alle materialen in uw winkelwagen
en de bijbehorende kosten. Als u op ‘akkoord’ klikt, is uw
bestelling definitief. Daarna ontvangt u een bevestigingsmail.
Voor maatwerk (dtp of druk) moet u aanvullend het logo
mailen naar nietinhetriool@drmb.nl.

Levertijden
Bezorging
Al uw bestellingen worden gratis bezorgd. Vanwege de omvang
van de meeste bestellingen kunt u de materialen niet op een
postbusadres ontvangen. Houd uw adresgegevens dus bij de
hand. Uw bestelling wordt in één keer bezorgd. De langste
levertijd van een product uit uw bestelling is de levertijd van
uw gehele bestelling.

• A
 lle materialen die u kunt downloaden, zijn direct bruikbaar.
• De levertijd van het drukwerk zonder eigen logo en
webadres is vier werkdagen.
• De levertijd van digitale bestanden met eigen logo
en webadres is vier werkdagen. Houd hierbij rekening met
de tijd om de drukproef goed te keuren.
• De levertijd van drukwerk met eigen logo en webadres
is acht werkdagen.

Gratis of tegen kostprijs
Al het drukwerk zonder uw eigen logo kunt u tot een bepaald
maximum aantal gratis bestellen. Ook de digitale bestanden
(met of zonder uw eigen logo) zijn gratis.
Wilt u extra standaardmateriaal of drukwerk met uw eigen
logo bestellen? Dat kan! Hiervoor betaalt u slechts de
kostprijs. Kijk bij de betreffende materialen wat de kosten
hiervan zijn. De factuur ontvangt u rechtstreeks van Drukkerij
Modern, Bennekom. Betalingstermijn 30 dagen.

Toevoegen eigen logo en webadres
Op de meeste materialen kunt u het logo en indien gewenst
het webadres van uw organisatie toevoegen.
Dit kunt u zelf doen nadat u de bestanden hebt gedownload.
Dan zorgt u ook zelf voor het drukwerk. Maar u kunt de extra
gegevens ook door onze drukker laten toevoegen. Mail
daarvoor uw logo naar nietinhetriool@drmb.nl.
Uw logo moet aan de volgende eisen voldoen:
• Lever het logo aan als Illustrator-eps- of ai-bestand, of als
pdf-bestand 300 dpi, gemaakt in Illustrator.
• Zet lettertypen om naar contouren (outline).
• Zoals te zien op de voorbeelden komt het logo op een witte
of deels blauwe achtergrond. Bij voorkeur dus een positief
(niet-wit) logo met transparante ondergrond of een
diapositief logo met witte tekst.
N.B. PMS-kleuren worden omgezet naar cmyk (volgens
Euroscale coated v3).
Als u uw logo in een ander formaat aanlevert (zoals tiff, jpg of
Photoshop-eps) kan Stichting RIONED helaas de kwaliteit niet
waarborgen. Wij nemen dan ook geen verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van het logo op het drukwerk.

Duurzaam inkopen
Al het drukwerk voor de campagne voldoet aan ‘criteria voor
duurzaam inkopen van papier’ van het Ministerie van I&M.

