
Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Sanne Cant en in hun zog een pak andere internationale veldrittoppers 

komen naar Lokeren! En dat zullen we geweten hebben... In aanloop naar de allereerste internationale veldrit 

op Lokerse bodem - de Rapencross / Brico Cross Lokeren - op zaterdag 13 oktober in Park ter Beuken, 

voorziet de organisatie in een verzorgde publicatie met exclusieve interviews, belangrijke westrijdinformatie 

en uiteraard de nodige publicitaire ruimte: de Rapencross Gazet. Deze krant (formaat ‘halve Berliner’) 

wordt begin oktober 2018 huis-aan-huis bedeeld in heel Lokeren en zal op de wedstrijddag beschikbaar zijn 

in VIP- en publieksruimtes (zolang de voorraad strekt). We verwachten voor deze Rapencross /Brico Cross 

Lokeren tussen de 5.000 en 10.000 toeschouwers: zeker de moeite waard dus!

Firma: ......................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................

Postcode / Gemeente: ....................... / .................................................................................................................

E-mail: .....................................................................................................................................................................

Telefoon: .................................................................................................................................................................

BTW-nummer: ........................................................................................................................................................

Tekent in op volgende advertentiemogelijkheid (prijzen excl. BTW):

  - 1/1 (volledige) pagina + 6 inkomkaarten*    250 €

  - 1/2 (halve) pagina + 4 inkomkaarten      150 €

  - 1/4 (kwart) pagina + 2 inkomkaarten       100 €

  - 1/8 (achtste) pagina         50 €

  - centerpagina (links of rechts) + 10 inkomkaarten   500 €

  - backcover + 10 inkomkaarten       750 €

Handtekening voor akkoord:     Datum:  / / 2018

*Een inkomkaart geeft u toegang tot het parcours als toeschouwer op zaterdag 13 oktober 2018.

Totaalbedrag (prijs advertentie + btw) contant te voldoen na ontvangst factuur.

Logo / advertentie dient ten laatste op maandag 3 september 2018 en in goede kwaliteit aangeleverd te worden via: 

info@rapencross.be

Ontdek ook onze VIP & sponsorformules op www.rapencross.be 

   

Reservatieformulier Rapencross Gazet

>>>

>>>



Algemene Voorwaarden

1. Totaalbedrag (prijs advertentie + btw) contant te voldoen na ontvangst factuur. Bij niet-betaling van het factuurbedrag bij het in druk gaan van deRapencross gazet, behoudt 

de organisatie zich het recht voor de advertentie niet te publiceren. Eventuele derving van inkomsten als gevolg hiervan kunnen door de organisatie alsnog verhaald worden op 

de inschrijver zoals op voorzijde ‘voor akkoord’ getekend.

2. Logo / advertentie dient ten laatste op maandag3 september 2018 aangeleverd te worden. BIj laattijdige of niet aanlevering van het bestand, ontwerpt de organisatie zelf een 

advertentie en behoudt zich het recht voor deze te plaatsen.

3. Logo / advertentie dient in goede kwaliteit aangeleverd te worden (hoge resolutie pdf, vectorieel bestand .ai of .eps of een afbeelding met minimale resolutie van 300 dpi). Bij 

aanlevering van advertentiemateriaal met mindere kwaliteit, is de organisatie niet verantwoordelijk voor de mindere uitvoering bij druk.

4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke zet- en/of spelfouten in de publicatie. 

5. Enkel op uitdrukkelijke vraag van de adverteerder kan een digitale proefdruk ter goedkeuring aangeleverd worden. 

6. Elke adverteerder ontvangt een bewijsexemplaar van de Rapencross Gazet.

7. Bij vragen, twijfel of opmerkingen aangaande deze publicatie, contacteer ons via info@rapencross.be of telefonisch via 03/250.15.15

8. De factuur voor de advertentie wordt u toegestuurd vanuit MKMK events bvba, partner van vzw Rapencross voor de commerciële ondersteuning van het evenement.

9. De Rapencross/Brico Cross Lokeren is een organisatie van vzw Rapencross i.s.m. Stad Lokeren en MKMK events bvba

10. De Rapencross Gazet is een éénmalige publicatie ter informatieve ondersteuning van de Rapencross / Brico Cross Lokeren op zaterdag 13 oktober 2018.

11. De opties ‘centerpagina’ en ‘backcover’ zijn gelimiteerd en worden verkocht volgens het ‘first come, first serve’ principe. Er zijn maximum 2 pagina’s centraal beschikbaar en   

maximum 1 backcover. De datum van reservatie geldt hier als referentie.

12. De kaarten waar u als adverteerder bijkomend recht op heeft bij een reservatie van 1/1, 1/2 of 1/4 pagina, worden u toegestuurd na ontvangst van uw betaling.  


