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Benut landelijke publiekscampagne

Niet in het riool!
Ons Water maakt Nederlanders bewuster van het feit dat
schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend
zijn. We zijn nooit klaar met ons water. We zijn goed
beschermd, maar blijven kwetsbaar. We hebben stromend
water uit de kraan van topkwaliteit, maar is ons water
gebruik wel verantwoord? Hebben we genoeg water, ook
in tijden van droogte? Doen we er genoeg aan om ons
water schoon te houden? Wat mag het riool in en wat
niet?
Op onswater.nl, de gezamenlijke portal van het ministerie
van I & M, Rijkswaterstaat, de waterschappen, water
bedrijven, provincies en gemeenten, kun je op jouw
postcode informatie, verhalen en tips krijgen.
‘Niet in het riool’ is een campagne onder de vlag van Ons
Water.
Gebruik Ons Water in jouw communicatie, samen met je
partners. Ons Water bouwt een communicatienetwerk op
in alle provincies, met workshops en een toolbox.
Meer weten? Stuur een e-mail naar info@onswater.nl.

‘Niet in het riool’ is de landelijke publiekscampagne voor
goed rioolgebruik. Doekjes, vet, verf en medicijnen horen
niet in het riool. De campagne sluit aan bij ‘Ons Water’.
De nadruk ligt in de regio, word ook actief!
De campagne loopt al drie jaar succesvol in de regio Delfland.
Nu gaat de campagne ‘Niet in het riool’ landelijk, binnen het
brede kader van ‘Ons Water’. Het zwaartepunt van de campagne
ligt in de regio, bij gemeenten en waterschappen dus!
De bewustwordingscampagne gaat over wat niet in het riool
thuis hoort: doekjes, vet, verf en medicijnen en biedt ook handelingsperspectief.

Niet in het riool
De campagnematerialen hebben een korte en krachtige
boodschap: niet in het riool. Tegelijkertijd is communicatie
pas effectief als je laat zien wat wél de bedoeling is. Daarom
geeft de campagne het goede voorbeeld, en iets meer op de
achtergrond dat wat niet hoort.
Lees verder op bladzijde 2 >

foto Jelle de Gruyter, gaw.nl

Blog mee!
Op het blog van ‘Niet in het riool’ leest u verdiepende
informatie over goed rioolgebruik in de actualiteit en
de campagne ‘Niet in het riool’. Heeft u als
gemeente, rioolbeheerder of belanghebbende iets
bijzonders te vertellen over goed rioolgebruik? Heeft
u een succesverhaal over de inzet van de campagne
‘Niet in het riool’
in de gemeente? Schrijf een gastblog! Mail uw tekst
van maximaal 500 woorden naar info@nietinhetriool.
nl met als onderwerp ‘gastblog’. De redactie neemt
contact met u op over de plaatsing van het stuk.

Sociale media: deel!
De campagne
U krijgt gratis de beschikking over een uitgebreide toolkit om
het communiceren met uw bewoners zo eenvoudig mogelijk te
maken. Dat kan zowel digitaal, op papier als live. Alles wordt
ondersteund én vermelding van uw naam en logo is mogelijk!
De kracht van de campagne schuilt in de voor u ideale combinatie van middelen, die u zelf kunt uitkiezen. Natuurlijk zijn er
flyers, advertenties en posters. Humor is het wapen in de filmpjes
van ‘De Toiletdames’. In één minuut maken zij duidelijk waarom
geen doekje of vet het riool in mag. In totaal zijn er zes verschillende filmpjes (zie pagina 11). U kunt ook kiezen om ‘live’
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met uw bewoners in contact te gaan over goed rioolgebruik.
Hiervoor huurt u bijvoorbeeld De Toiletdames met hun mobiele
poepdoos, verrast bezoekers van de winkelstraat met een kijkje
in het riool, of u zet de tentoonstelling ‘Het riool leeft’ in.
De leerlingen op uw scholen maakt u waterbewust met een waterrap. Het meeste is kant-en-klaar voor u beschikbaar. Heeft u
aandacht besteedt aan goed rioolgebruik? Deel het met ons en
andere gemeenten via de blog op de centrale website: www.
nietinhetriool.nl. Zo kunnen we elkaar inspireren en samen zorgen voor goed rioolgebruik!

Landelijke publiciteit
Natuurlijk gaat RIONED regelmatig proberen om aandacht in de
landelijke media te krijgen, zoals bij de start van de campagne.
En vanzelfsprekend zijn wij via de sociale media actief (zie
kader).

Helpdesk
Om u te ondersteunen staat een helpdesk met communicatieprofessionals klaar. Heeft u vragen? Vindt u het lastig om te
beginnen? Mail naar info@nietinhetriool.nl en we nemen meteen telefonisch contact met u op. Of bel 030-2393285.
Het eerste half uur ondersteuning is gratis. Op deze wijze willen
wij u graag maximaal ontzorgen!

Aanvullende wensen
Heeft u aanvullende wensen of ideeën? Laat het vooral weten!
Zeker als blijkt dat meerdere gemeenten of waterschappen
dezelfde wensen hebben, gaan wij voor u aan de slag. Samen
zorgen we er voor dat er minder rotzooi in het riool komt!

Met de sociale media Twitter, Facebook, LinkedIn en
YouTube gaan we deze campagne ondersteunen en
‘Niet in het riool’ onder de aandacht brengen bij een
breder publiek. Met uw hulp hebben we een nóg
groter bereik!
Op YouTube vindt u alle filmpjes van De Toiletdames
en kunnen video’s gedeeld worden van succesvolle
gebeurtenissen. Op Twitter en Facebook kunnen uw
én onze berichten zich, door middel van retweets, als
een lopend vuurtje over Nederland verspreiden.

Praat mee!
Binnen de RIONEDgroep op LinkedIn kunt u ideeën
uitwisselen of discussies starten over hoe u de
campagne gaat gebruiken. Op Twitter en Facebook
kunt u niet alleen berichten delen en retweeten,
maar ook uw eigen berichten over goed rioolgebruik
plaatsen.

Tips
•	Volg de Twitteraccounts @nietinhetriool en
@RIONED.
•	Retweet relevante en interessante berichten van
@nietinhetriool, @RIONED en collega-overheden.
•	Tweet zelf over uw lokale campagneacties.
Gebruik hierbij de hashtag #nietinhetriool en als
er ruimte voor is #onswater. Link hierbij naar
www.nietinhetriool.nl.
•	Like de Facebookpagina Nietinhetriool en retweet
of deel de berichten.
•	Maak foto’s en video’s en deel die op sociale
media: beeld versterkt de boodschap.
•	Verwijs naar www.riool.info voor uitgebreide
informatie over het onderwerp.

Hoe het begon in 2012
Drie jaar geleden zagen vijf gemeenten (Maassluis, MiddenDelfland, Schiedam, Vlaardingen, Westland) en het
Hoogheemraadschap van Delfland één gezamenlijk doel: een
schoon en goed werkend riool, dat wordt gebruikt waarvoor
het is bedoeld. Maar hoe bereik je dat?
Het begon met uitleggen wat wel en niet in het riool hoort en
waarom. Daarna lieten we zien wat mensen dan wél met vet,
doekjes en chemicaliën kunnen doen. En natuurlijk geldt ‘jong
geleerd is oud gedaan’, dus is het belangrijk dat kinderen nú al
leren waar het riool voor is bedoeld. Deze gezamenlijk uitgangspunten resulteerden in de campagne ‘Niet in het riool’.
Veel andere gemeenten in Nederland zien het nut en het lef
achter deze frisse aanpak en doen mee. U ook?
Samen staan we sterk
Gemeente Midden-Delfland: “Door de goede samenwerking
hebben we een sterke campagne neergezet met een veel groter
bereik dan wanneer we het alleen hadden gedaan. Door de positieve insteek laten we zien wat onze inwoners dan wél met
restproducten kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan de VETcampagne waarbij basisscholen, leerlingen en ouders samen
hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat goed rioolgebruik een vanzelfsprekendheid wordt!”

mensen weten welke ellende die doekjes en vet in het riool veroorzaken, zijn ze eerder bereid hun gedrag aan te passen. De
campagne draait nu twee jaar en wij zien een afname in het
aantal stilstandsuren in het transportstelsel en verstoppingen
op de zuivering. Daar doen we het voor!”.

VETstrijd
“In Vlaardingen was vooral het onderdeel VETstrijd een groot
succes,” lacht wethouder Ruud van Harten. Scholen zamelden
een maand lang met hulp van leerlingen, ouders en buurtbewoners gebruikt (frituur)vet in dat vervolgens is gerecycled. In totaal maar liefst 1.130 kilo vet! “Het is fantastisch dat een campagne als ‘Niet in het riool’ dat teweeg kan brengen.”

Goed voor gezondheid en portemonnee
“In Nederland kunnen we trots zijn op ons schoon en goed werkend riool en dat willen we graag zo houden”, aldus wethouder
Bram Meijer van gemeente Westland. “De campagne laat op lu- 3
dieke en heldere wijze zien waar het riool voor bedoeld is. Met
gastlessen leren we kinderen nu al wat er niet in thuis hoort.
Dit werpt zijn vruchten af. Zo brengen steeds meer Westlanders
frituurvet naar inzamelpunten. Vorig jaar werd ruim 2.500 kilo
frituurvet ingezameld. Een goed werkend riool is voor iedereen
belangrijk, zowel voor je gezondheid als je portemonnee.”

Duik in het riool
Doekjes, tampons en frituurvet horen niet in het riool thuis. Dat
hebben ruim 1.200 bezoekers aan den lijve ondervonden tijdens
de Open Riooldag in 2013. “De belangstellenden namen letterlijk een duik in het riool als aftrap van onze campagne ‘Niet in
het riool’. Het gaat vooral om bewustwording,” legt bestuurder
Han van Olphen van hoogheemraadschap van Delfland uit. “Als

De Toiletdames op Maassluise Dag van de Duurzaamheid
28 september 2014. De Dag van de Duurzaamheid. Én de dag
dat De Toiletdames in Maassluis stonden met hun mobiele
poepdoos, op de lokale duurzaamheidsmarkt. Hun missie: een
schoon riool dat alleen maar wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Geen vet, geen billendoekjes en schoonmaakdoekjes in
de wc-pot, want dat leidt tot verstopping.

Leerlingen van de Johannes Calvijnschool krijgen de prijs voor de VETstrijd van wethouder Ruud van Harten. Foto Ron van Rossum

Open riooldag 2013: door een duik te nemen in het riool werden bezoekers geconfronteerd met de ellende van doekjes en vet in het riool.

Campagne ‘live’:
‘Niet in het riool’acties op locatie

Voor de campagne ‘Niet in het riool’ is niet alleen gedrukt
campagnemateriaal beschikbaar, maar ook suggesties en
middelen om er een publieksevenement van te maken of
om bij bestaande evenementen of op scholen op
humoristische en speelse wijze met de campagne
aanwezig te zijn.
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Inspectiewagen

De Toiletdames

BELEEF HET RIOOL

MET BEZOEKERS HET GESPREK AANGAAN

Inspectie en reiniging van het riool in winkelstraten is vaak lastig,
omdat lokale ondernemers hier bezwaar tegen hebben. Door
er een publieksactiviteit van te maken, creëer je een win-win
situatie. Winkelend publiek kan zien hoe een riool eruit ziet en
gereinigd wordt. Een ideaal moment voor voorlichting over goed
rioolgebruik. Daarnaast zorgt het dat winkelend publiek langer
blijft hangen en dus ook meer aandacht voor omliggende
winkels heeft.

De Toiletdames Netty en Ninette weten alles over goed riool
gebruik. Ze spelen de hoofdrol in de filmpjes en zijn ook live in
te zetten in uw gemeente. Met hun ouderwetse mobiele poepdoos zijn ze goed te herkennen op uw evenement, waar zij op
ludieke wijze met bezoekers het gesprek aan gaan over goed
rioolgebruik.

SPECIFICATIES
Per dagdeel van vier uur te boeken.

MAATWERK
Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is enkele aankondigingsborden plaatsen en de pers inlichten. Een voorbeeld persbericht
vindt u op www.riool.net/nietinhetriool.

PRIJZEN
Een inspectie tot publieksevenement maken is gratis. Mocht u er
een uitgebreid evenement van willen maken, neem dan contact
op via info@nietinhetriool.nl. Het eerste half uur communicatieadvies is voor u als deelnemende gemeente gratis.

MAATWERK
De Toiletdames sluiten naadloos aan bij uw evenement en kunnen
desgewenst een bepaald thema centraal stellen. U stuurt uw
aanvraag met een korte briefing naar info@nietinhetriool.nl of
belt de helpdesk, 030 2393285. Vervolgens nemen zij contact
met u op om af te stemmen hoe de actie van De Toiletdames
eruit zal zien.

PRIJZEN
Op aanvraag via info@nietinhetriool.nl. Richtprijs is € 1700,- per
dagdeel voor beide dames, mobiele poepdoos, coördinatie en
reiskosten.
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‘Het Riool Leeft’

‘Spraakwater’

REIZENDE INTERACTIEVE TENTOONSTELLING

CABARETVOORSTELLING EN RAPVIDEOCLIPS MAKEN

Interactief, verrassend, entertainend en tegelijk informatief en
educatief: de reizende tentoonstelling ‘Het Riool Leeft’.
Met extra aandacht voor de campagne ‘Niet in het riool’.
Dankzij de meegeleverde flyers en stickervellen kunt u de
tentoonstelling goed combineren met uw eigen
‘Niet in het riool’-campagne!
Stichting RIONED heeft de reizende tentoonstelling
overgedragen aan het Watermuseum in Arnhem.

Maak de campagne educatief visueel voor en met de scholen
(groep 6 t/m 8) van uw gemeente, met de cabaretvoorstelling en
workshop rapvideoclips-maken van OOGPUNT Schooltheater.

MEER INFORMATIE
Een brochure met meer informatie kunt u downloaden
van de website van het Watermuseum:
www.watermuseum.nl/educatie/op-locatie.
Als u geïnteresseerd bent in het huren van de reizende
tentoonstelling, kunt u voor beschikbaarheid en prijzen contact
mailen met het Watermuseum via info@watermuseum.nl of
bellen 026 - 3551241.

Het begint met een interactieve cabaretvoorstelling over verschillende kanten van water en milieu. Tevens is de voorstelling
een humoristische inleiding tot hiphop ter voorbereiding op de
rapworkshops. Daarna gaan de leerlingen hun eigen waterrapvideoclip maken. Ze kiezen hun wateronderwerp, schrijven hierover een rap of gaan zingen. Ze werken aan hun presentatie en
worden per crew gefilmd.
Uiteindelijk hebben de klassen een eigen duurzame, verantwoorde, doordachte, maar zeker ook vette rapvideoclip gemaakt
over water. Met hiphop als de voertaal. De beat als de basis. En
drama & dans om het geheel lekker te laten flowen!

PRIJS
Per project Spraakwater kunnen twee klassen deelnemen, de
kosten bedragen hiervoor € 1.000,- exclusief reiskosten.
Maatwerk is mogelijk! Kijk op www.oogpunt.com. Mail naar
spreek@oogpunt.com of bel Patrick Schmitz 06 16778551.

Overzicht digitaal en
gedrukt materiaal

Op deze en volgende pagina’s vindt u een overzicht van
alle materialen die u kunt gebruiken voor uw eigen
communicatie over ‘Niet in het riool’. Alle middelen zijn
zowel digitaal als gedrukt beschikbaar, met of zonder uw
eigen logo. U bepaalt zelf wat het beste bij uw
organisatie past.
Alle middelen kunt u bekijken, downloaden en bestellen
op: www.riool.net/nietinhetriool. U vindt daar ook
persberichten voor bij de verschillende activiteiten op
locatie (De Toiletdames, Inspectiebus).
Bestellen kan ook met bijgevoegd bestelformulier. Ook
digitale bestanden met uw eigen logo zonder drukwerk
bestelt u hiermee gratis.
Ook interessant:
• de filmpjes van De Toiletdames: www.nietinhetriool.nl/
filmpjes.
• professionele foto’s via www.riool.net/fotodatabank.
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Lespakket
‘Riool in de klas’

Flyers

Wie jong leert wat je wel en niet door de wc mag spoelen,
handelt daar zijn hele leven naar. Dat is de gedachte achter de
nieuwe digibordmodule Riool in de klas. Basisscholen kunnen aan
de slag met dit gratis digitaal lesmateriaal over goed rioolgebruik
voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Wilt u handzaam materiaal om uit te delen tijdens een evenement of om achter te laten op een veelbezochte plekken in uw
gemeente, op balies en in folderrekjes? Dan komen de flyers
goed van pas. Naast de algemene flyer (met daarin alle thema’s)
zijn er vier themaflyers: doekjes, vet, verf/chemicaliën en medicijnen. De achterzijden van de flyers zijn alle hetzelfde (zie
boven). De flyers zijn mét of zonder uw eigen logo verkrijgbaar.

Op www.nietinhetriool.nl/indeklas vinden docenten een basisles
en drie verwerkingslessen over het riool. Gemeenten en waterschappen kunnen in hun campagne hier scholen mee benaderen.

SPECIFICATIES FLYERS
Papier: 135 grams silk. Formaat: A5.

Voor andere groepen binnen het basisonderwijs kunt u het pakket ‘Over de pot en de put’ gebruiken. U vindt het pakket op
www.riool.info.

STANDAARD
Gratis: 300 exemplaren per soort, € 1,75 voor elke 100 ex. meer.

MAATWERK: met eigen logo
Dit dtp-werk is gratis. U krijgt een download met de opgemaakte
flyer. U kunt het drukwerk ook laten uitvoeren, hiervoor gelden
onderstaande prijzen:
Oplage		
500
1.000
2.000
5.000

Prijs
€ 100,00
€ 140,00
€ 180,00
€ 240,00

Oplage
10.000
20.000
50.000

Prijs
€ 330,00
€ 510,00
€ 1100,00

Boven: voorzijde ‘Doekjes’

Boven: voorzijde ‘Verf’

Links: achterzijde alle folders

Onder: voorzijde ‘Medicijnen’

Rechts: voorzijde ‘Algemeen’
Onder: voorzijde ‘Frituurvet’
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Stickervel

Posters

Stickervellen met de verschillende boodschappen van de campagne die mensen (kinderen) thuis bijvoorbeeld bij de wc kunnen
plakken of bij het afvoerputje in de gootsteen. Achterop het
stickervel vindt u dezelfde bedrukking als achterop de flyers.

SPECIFICATIES STICKERS

Posters zijn bijzonder geschikt om op te hangen op strategische
plekken (scholen, supermarkten, wkijkhuizen) en voorbijgangers
op de campagne te attenderen. Naast de algemene poster (met
daarop alle thema’s) zijn er vier themaposters: doekjes, vet, verf/
chemicaliën en medicijnen. De posters zijn zowel mét als zonder
uw eigen logo en webadres beschikbaar.

Papier: 180 grams, aan één zijde stickerpapier met vernislaag,
formaat A5.

STANDAARD

STANDAARD

Gratis: 100 A3, € 1,75 voor elke 25 ex. meer.
Gratis: 10 A0, € 4,00 voor elke 5 ex. meer (alleen de algemene).

Gratis: 100 stickervellen; € 12 voor elke 100 vellen meer.

MAATWERK: met eigen logo
MAATWERK: met eigen logo
Het dtp-werk is gratis. Vanwege het benodigde stansmes worden
de stickervellen alleen gedrukt geleverd en niet digtiaal.

Dit dtp-werk is gratis. U ontvangt een download met de opgemaakte poster. U kunt het drukwerk ook laten uitvoeren (prijzen
hieronder). Ook abri-formaat is mogelijk (prijs op aanvraag).

Oplage
500 stickervellen
1000 stickervellen
2000 stickervellen
5000 stickervellen

Oplage
5
10
50
100

Prijs
€ 160,00
€ 320,00
€ 540,00
€ 1050,00

Prijs A3
€ 13,00
€ 20,00
€ 68,00
€ 123,00

Prijs A0
€ 126,00
€ 250,00
€ 520,00
€ 660,00
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Advertentie, poster,
(vracht)autosticker
ADVERTENTIE/STOPPER
Vaak zijn (huis-aan-huis)kranten en tijdschriften bereid om lege
advertentieruimte kostenloos op te vullen met ‘stoppers’: advertenties voor goede doelen of van algemeen nut. Daarom vormen
drukklare advertenties onderdeel van het campagnemateriaal.
U kunt natuurlijk ook advertentieruimte kopen.
U kunt kiezen uit een advertentie met alle thema’s of een thema
selecteren. U kunt de advertentie laten opmaken met uw eigen
logo of de standaardadvertentie downloaden. Dtp-werk is gratis.
U krijgt de opgemaakte drukklare advertentie als download.

BILLBOARDPOSTERS EN AUTOSTICKERS
Ook hier kunt u kiezen uit poster/stickers met alle thema’s of
met een thema. Met uw eigen logo. Dit dtp-werk is gratis. U ontvangt drukklare bestanden met uw gegevens als download.
U kunt ook het drukwerk bij onze huisdrukker laten uitvoeren.
Neem voor dtp- of drukwerk contact op met drukkerij Modern in
Bennekom: nietinhetriool@drmb.nl of 0318-414150.

SPECIFICATIES
Formaat advertentie/stopper (b x h): 26 cm x 38,2 cm.
Formaat billboardposter (b x h): 334 x 238 cm.
Formaat autosticker: afhankelijk van uw wens.

Webfilmpjes

Algemene folders

WEBFILMPJES VAN DE TOILETDAMES

WAAROM ZIJN PUTDEKSELS ROND?

De Toiletdames Netty en Ninette weten alles over goed riool
gebruik. Zij spelen de hoofdrol in een serie webfilmpjes. U kunt
(links naar) deze filmpjes op uw website plaatsen.
Er zijn zes filmpjes:
- Billendoekjes Wat doen we met billendoekjes na gebruik?
- Medicijnen De Toiletdames ontdekken iets over medicijnen.
- Frituurvet Oliebollenbakken! Maar wat doe je met oud vet?
- Verf Resten verf en schoonmaakspul: in de chemobak!
- Vet – Vet over? De Toiletdames weten er raad mee.
- Vochtige doekjes – Lekker fris! Na gebruik in de afvalbak.
De filmpjes duren ca. 2 minuten.

Bij deze campagne kunt u voor algemene voorlichting gebruik
maken van de algemene folder over riolering Waarom zijn putdeksels rond? Verder zijn er vier themafolders voor het brede
publiek:
1. H
 elp mijn riool doet het niet (over problemen met riolering
en water in en rond het huis.)
2. W
 ater, wie zijn daar allemaal mee bezig? (over verantwoordelijkheden van eigenaren en bewoners)
3. H
 et regent, het regent (regen, klimaat, soorten rioolstelsels
en water op straat) en
4. Regenwater. Gebruik het in de tuin (waarom het leuk en
goed is om regenwater in de tuin te laten).
Van ieder thema is ook een animatie gemaakt. U kunt de folders
met of zonder eigen logo bestellen.

PRIJZEN STANDAARD EN MAATWERK
Van iedere brochure zijn de eerste 100 exemplaren gratis
(standaard-versie).
Meer informatie vindt u op www.riool.net/publieksbrochures.
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Materiaal bestellen
Webwinkel
U kunt de middelen bekijken en bestellen op of downloaden
van www.riool.net/nietinhetriool of met het bestelformulier.
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 bevestigings
mail. Voor maatwerk (dtp of druk) moet u aanvullend het
logo mailen naar nietinhetriool@drmb.nl.

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.)

Levertijden

Al uw bestellingen worden gratis bezorgd. Vanwege de
omvang van de meeste bestellingen kunt u de materialen
niet op een postbusadres ontvangen. Houd uw adres
gegevens 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.

•	Alle 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

Duurzaam inkopen

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.

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

Bezorging
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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 verantwoordelijk
heid voor de kwaliteit van het logo op het drukwerk.

uitgave

Stichting RIONED

campagne (concept, beeld en materiaal)

Podium communiceren beleven leren, Utrecht i.s.m.
Lawine visuele communicatie, Utrecht
vormgeving

GAW ontwerp+communicatie, Wageningen
druk

Drukkerij Modern b.v., Bennekom

