
 
Advertentietarieven voor particulieren 2015 

 
Het is voor niet- leden mogelijk om een advertentie te plaatsen in ons verenigingsmagazine 
XLLL of op de website in de rubriek ‘vraag en aanbod’:  
 
Een advertentie in XLLL (210 mm breed x 340 mm hoog) hele pagina  € 195,- excl. BTW 
Een advertentie in XLLL (210 mm breed x 170 mm hoog) halve pagina  € 155,- excl. BTW 
Een advertentie in XLLL (210 mm breed x 85 mm hoog) kwart pagina €   90,- excl. BTW 
Een advertentie op de website  in de rubriek ‘vraag en aanbod’  €   50,- excl. BTW 
 
Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie: 

1. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, 
beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud 
geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd 
zijn met de openbare orde of de goede zeden.  

2. Adverteerders leveren hun advertentie zelf aan. 
3. Het is niet toegestaan om (gratis) advertenties meer dan één keer op de website te 

plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de 
website online/ geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object  in 
meer dan één advertentie tegelijk op de website of in XLLL aan te bieden. Het is niet 
toegestaan om identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object  
te plaatsen in XLLL of de website.  

4. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of 
indirect promoten van een bedrijf. 

5. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking 
hebben op het aangeboden product. 

6. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om een advertentie zonder opgave van 
redenen te weigeren. 

 
Adverteerders die nog geen lid zijn ontvangen een gratis editie van magazine XLLL waarin 
de advertentie is opgenomen. Dit geldt niet voor leden. 
 
Voor leden is het plaatsen van een advertentie gratis. Leden die willen adverteren doen dat 
door het opgeven van tekst en eventuele foto’s (in een hoge resolutie) onder vermelding van 
hun lidmaatschapsnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer naar het 
secretariaat: advertenties@klublangemensen.nl 
 
 



 
 
 
Bent u nog geen lid? Kijk op onze website voor de voorwaarden en meld u aan. Na betaling 
van de contributie kunt u gratis adverteren in ons verenigingsblad en/ of de website.  
 
De dead- line voor het inzenden van copij en advertenties vindt u op de website: 
http://www.klublangemensen.nl/magazine en in ons verenigingsmagazine XLLL. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Klub Lange Mensen 


