
AANLEVEREN NIEUWS & AGENDA

Beste allen,

In deze PDF vindt u een korte instructies voor het aanleveren van nieuwsberichten op Uddel.info. 

• Nieuwsberichten mogen gemaild worden naar:  redactie@uddel.info

• Hebt u een flyer met inhoud? Die kunnen we uiteraard plaatsen. Echter, we vragen u vriendelijk om de 
tekst in de flyer ook gewoon los in de mail aan te leveren. Dat scheelt ons veel werk.

• Een flyer bij voorkeur aanleveren als PDF bestand of als JGP

• Het is wenselijk dat bij het aanleveren van een nieuwsbericht ook een of meerder foto’s wordt aangele-
verd. Deze foto’s mogen niet zo maar van internet worden gehaald, omdat deze in de regel eigendom 
zijn van de maker van de foto’s. U bent zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde foto’s

• De redactie van Uddel.info kan foto’s weigeren op basis van inhoud of kwaliteit. 

• Foto’s graag als losse bijlage aan een mailbericht toevoegen.  Als JPG bestand. Bijvoorkeur niet in een 
word-bestand of pdf bestand

• We scharen veel berichten onder ‘nieuws’. Echter moet het nieuws wel verband houden met Uddel en 
wat toevoegen voor onze bevolking. De redactie heeft het recht ‘nieuwsberichten’ te weigeren. 

Nieuwsberichten insturen, zo doen we dat:

Meer info?
Mail naar
redactie@uddel.info

Agenda items insturen, zo doen we dat:

• Agenda items kunnen worden opgegeven via de webiste: www.uddel.info/agenda

• Voer de gegevens zo compleet mogelijk in.

• De redactie van Uddel.info krijgt een melding van binnenkomende agendaitems

• Agenda items worden gecontroleerd en dan online geplaatst.



Zet je bedrijf 
op de kaart
Adverteer!

Extra informatie m.b.t. adverteren

• Elk bannerblok op de site biedt plaats voor 3 standaard advertenties die random worden getoond, 
of voor 1 bewegende advertentie.

• Een nieuwe periode (week, maand of kwartaal) gaat altijd in op een maandag. Wanneer je voor een 
maand kiest, wordt je advertentie 4 weken getoond. Wanneer je voor een kwartaal kiest wordt je 
advertentie 13 weken getoond.

• Geef bij het adverteren aan waar de advertentie naar doorgelinkt moet worden

• Moet de banner door ons worden opgemaakt, zorg er dan voor dat je de informatie die in de 
banner moet komen gelijk meestuurt. Inclusief je logo!!

• We plannen in principe tot maximaal een jaar vooruit. 

• Het is mogelijk om op meerdere pagina’s een banner te laten draaien, bijvoorbeeld op home en op 
nieuws. Uiteraard betaal je dan wel voor 2 banners

• Het is mogelijk om je banner gedurende een periode te wisselen. Voor het wisselen van een banner 
worden geen kosten berekend. Voor het wijzigen (opmaak) van een banner wel.

• Mailverkeer m.b.t. adverteren op Uddel.info wordt altijd in de morgen verwerkt. Het kan dus soms 
een dag duren voor je reactie hebt.

• Wanneer je een banner hebt gererveerd ben jezelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van 
de banner of de informatie voor de opmaak van de banner. Onder tijdig aanleveren verstaan we 
minimaal 5 werkdagen voordat de gereserveerde periode begint. Lever je te laat aan, dan wordt 
deze tijd afgetrokken van de gereserveerde periode. De kosten zullen echter wel volledig in rekening 
worden gebracht  

• Banners worden gefactureerd op de ingangsdatum van de gewenste periode

• Alle prijzen zijn exclusief BTW


