Actievoorwaarden
‘Gratis kalender als u een
nieuwe klant aanbrengt’

Introductie
Met veel plezier produceren wij uw blad voor u. Onze medewerkers zetten zich iedere dag
100% in om te zorgen dat u als klant tevreden bent. Kent u andere organisaties die ook
zouden kunnen profiteren van onze lage prijs, mooie producten en goede service?
Introduceer ons dan bij hen. Wanneer u een andere organisatie klant maakt, mag u een
kalender laten drukken voor al uw leden - helemaal gratis.

Definitie ‘nieuwe klant’
Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een andere organisatie die nog niet eerder
opdrachten Bij BladNL heeft geplaatst, die een eigen Voordeelcontract afsluit. Deze
organisatie dient zelfstandig ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Definitie ‘aanbrengen’
Het aanbrengen bestaat eruit dat u ons bij deze organisatie introduceert en dat zij zelf
contact met ons opnemen. Hierbij geven zij aan dat dit contact een gevolg is van uw
introductie en dat u gebruik wilt maken van onze gratis kalenderactie. Uiteraard voorzien
wij hen dan van voorbeelden en alle benodigde - vrijblijvende - informatie. Als dit contact
uiteindelijk leidt tot het afsluiten van een Voordeelcontract heeft u recht op het laten
drukken van een gratis kalender. We nemen dan contact met u op om dit met u af te
wikkelen.
Een organisatie waarmee wij reeds in gesprek zijn, geldt voor deze actie niet als ‘nieuwe
klant’. Het criterium hiervoor is of wij deze organisatie reeds een aanbod voor een
Voordeelcontract hebben gestuurd of niet.

Kalenderspecificaties
De kalender wordt uitgevoerd met metalen ringband en ophanghaakje op het standaard
BladNL paginaformaat (zie http://www.bladnl.nl/meerinformatie/uitvoering). Er wordt 200
grams MC glossy papier gebruikt voor alle pagina’s en de bedrukking is dubbelzijdig fullcolour. Het gratis aantal pagina’s is maximaal 16 en u kunt dit desgewenst tegen bijbetaling
uitbreiden. De kalender wordt gratis met een editie van uw blad meegestuurd naar één
adres of per post naar individuele adressen, afhankelijk van wat gangbaar is voor uw blad).
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Oplage
Het aantal exemplaren van de kalender is voor deze actie maximaal het aantal dat u
normaal gezien van uw blad laat drukken (volgens uw Voordeelcontract). Wanneer de
oplage in het Voordeelcontract van de door u aangebrachte nieuwe klant veel lager is dan
die van uw blad, geldt dit lagere aantal als maximum voor de oplage van uw gratis kalender.
Tegen bijbetaling kunt u desgewenst extra exemplaren laten maken. Ook is het mogelijk om
de oplage van uw gratis kalender te verhogen door meerdere nieuwe klanten aan te
brengen. In dat geval worden de aantallen bij elkaar opgeteld.

Overige bepalingen
1. ‘Gratis kalender als u een nieuwe klant aanbrengt’ is een doorlopende actie van
BladNL. De actie is geldig zolang hij op onze website staat vermeld. In het geval wij
om welke reden dan ook besluiten om deze actie te stoppen, dan wordt hij van onze
website verwijderd. Vanaf dat moment kunt u er geen gebruik meer van maken.
2. Op deze actie zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen op
ieder moment zonder aankondiging gewijzigd worden. De actuele voorwaarden zijn
altijd beschikbaar via www.bladnl.nl/meerinformatie/voorwaarden.
3. U kunt meerdere keren van deze actie gebruik maken. Telkens waneer u een nieuwe
klant aanbrengt, heeft u recht op het laten drukken van één gratis kalenderoplage.
Brengt u meerdere klanten aan? Dan kunt u uw kalendertegoed over meerdere jaren
verdelen, zodat u in een volgend jaar ook weer een nieuwe kalender kunt laten
drukken.
4. Organisaties die klant zijn bij ‘De Schoolkrantdrukkerij’ worden niet gezien als
nieuwe klant wanneer zij een Voordeelcontract sluiten bij BladNL. Dit omdat BladNL
en ‘De Schoolkrantdrukkerij’ deel uitmaken van hetzelfde bedrijf.
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