
REGLEMENT Y.N.B. inzake publicatie en adverteren.     ( 7-2-2020) 
 

a. Alle verenigingen kunnen gratis MEDEDELINGEN doen. Wel behoudt de redactie het recht om copij 

in te korten, dan wel te verschuiven naar een volgende week als dit i.v.m. plaatsruimte noodzakelijk 

zou zijn. Indien een vereniging een vermelding in de vorm van een advertentie aanbiedt dan is 

daarvoor hetzelfde tarief verschuldigd als een zakelijke advertentie. 

Het plaatsen van verenigingsnieuws kan ALLEEN geschieden door Ysselsteynse verenigingen. 
 

b. Verenigingen leveren hun mededelingen tijdig aan per e-mail ynb@live.nl, volgens vast format: 

lettertype Times New Roman grootte 12, (kopjes grootte 14), kantlijnen zowel rechts als links marge 

1,5 cm en tot UITERLIJK DINSDAGAVOND om  21.00 uur. 
 

c. Iedere Ysselsteynse inwoner kan in Y.N.B. een advertentie plaatsen. De kosten en rechten hiervoor 

zijn gelijk aan die van in Ysselsteyn gevestigde bedrijven en ondernemers (zie punt e). Personen en/of 

bedrijven BUITEN Ysselsteyn kunnen NIET adverteren in het Ysselsteyns Nieuwsblad. (zie ook e). 
 

e.  In verband met een beperkt aantal pagina’s (YNB heeft maximaal 10 pagina’s) kunnen alleen in 

Ysselsteyn gevestigde bedrijven, in Ysselsteyn wonende ondernemers of activiteiten die in Ysselsteyn 

plaatsvinden adverteren in het Y.N.B. Iedere adverteerder heeft het recht om een advertentie ter 

grootte van MAXIMAAL ¼ pagina te plaatsen. Grotere advertenties zijn toegestaan als de ruimte in 

het wekelijkse YNB dat toelaat. In overleg met de redactie is een advertentie-jaarabonnement 

mogelijk, bij wekelijks aanleveren geldt dan een korting van 10%. Advertenties dienen bij voorkeur 

aangeleverd te worden als PDF-bestand, als JPG-bestand of als Word-bestand. Bij twijfel over het 

aangeleverde neem dan tijdig contact op met de redactie om e.a. te bespreken. 

     De advertentiekosten zijn:    

 

Formaat  Als advertentieabonnement -10% 

1 Hele pagina €    40,- €    36,- 

¾ pagina €    32,50 €    29,25 

½ pagina €    22,- €    19,80 

1/3 pagina €    15,- €    13,50 

¼ pagina €    11,50 €    10,35 

Kleine ¼ pagina €      8,-  Niet mogelijk als advertentieabonnement 

‘gevonden voorwerpen’advertentie GRATIS  

 

     Ook voor advertenties is de uiterste aanlevertijd via e-mail: DINSDAGS  21.00 uur  
   

    Het plaatsen van een advertentie houdt automatisch in de afgifte van een eenmalige 

    machtiging tot incasso van de IBAN-BANK-rekening. Dit geschiedt eenmaal per maand. 

      Anonieme advertenties of mededelingen worden NIET geplaatst.   

Mededelingen en advertenties van persoonlijke aard kunnen eveneens NIET geplaatst worden met 

uitzondering van aankondigingen en/of dankbetuigingen bij jubilea en/of speciale gebeurtenissen en 

overlijden.  
 

f. Het Ysselsteyns Nieuwsblad wil niet meer zijn dan een mededelingenblad van de verenigingen naar 

de dorpsgemeenschap toe, met daarbij de mogelijkheid om binnen de hiervoor beschreven regels te 

adverteren. 

 

g. Bij twijfelgevallen beslist de redactie over al of niet plaatsen van het aangebodene. 

 

h. Het YNB wordt officieel pas uitgebracht op vrijdag om 12.00 uur. Het streven is om het digitale 

YNB op donderdag voor 12.00 uur te versturen. 
 

Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met de voorzitter van de Dorpsraad, tevens voorzitter van 

de Redactieraad, of de redactiesecretaris van Y.N.B., Mw Ien Jacobs. Telefoon: 06-23327490   

Email: ynb@live.nl.   

mailto:ynb@live.nl

