
 

Uw evenement of activiteit op de 2 LED-schermen in Nuenen 

 

 

Locaties 

- Europalaan, ter hoogte van de Boerenbond. 
- Smits van Oyenlaan, halverwege de afslag van de snelweg A270 en de rotonde 

naar de wijk Refeling en de voetbalvelden van RKSV. 
 

 
Gegevens 

- Grootte scherm: 145 cm hoog x 225 cm breed. 
- Bedrijfsuren: van 6.00 t/m 24.00 uur. 

- Lichtsterkte t.o.v. de omgeving: deze wordt automatisch bijgesteld vanuit een 
fotocel, die het omgevingslicht continu meet. 

- Een advertentieblok bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 advertenties. Daarna 
wordt het advertentieblok herhaald.  

- Een advertentieblok start op maandag 06.00 uur en eindigt zondag 24.00 uur. 
- Wisselingen in het advertentieblok vinden gedurende de week niet plaats. 

Tegen betaling van € 25,= per keer kan dit wel geleverd worden. 
 
 

Wie mogen adverteren? 
- 1. Verenigingen en/of organisaties, binnen de gemeente Nuenen. 

- 2. Commerciële bedrijven in de toeristisch recreatieve sector. 
Het betreft hier: 

- Evenementen/activiteiten die in Nuenen c.a. plaatsvinden. 
- Indien vereist, is hier een evenementenvergunning aan verbonden. 

- Evenementen/activiteiten zijn van algemene aard (geen doelgroep is 
uitgesloten; dus voor iedereen toegankelijk). 

- Evenementen/activiteiten hebben geen partijpolitiek of levensbeschouwelijk 
karakter. 

 
 

 
Wat kost adverteren? 

 
Ad 1. Verenigingen en/of organisaties, binnen de gemeente Nuenen. 

- Gratis adverteren, maximaal 3 weken per jaar. Met 3 verschillende advertenties 
of dezelfde advertentie met tussenpozen van 3 weken of meer.  

- Advertentie wordt 2,5 seconden getoond. 

- Extra plaatsing (4e, 5e advertentie. Duur is 2,5 seconden): € 70,= per week, 
excl. btw. 

- Extra plaatsing (dezelfde advertentie 2 weken achter elkaar, waarvan de 1e 
week gratis): € 70,= voor de 2e week, excl. btw. 

- Advertentie geen 2,5 maar 5 seconden plaatsen: € 70,= per week, excl. btw. 
- Vormgeven van de advertentie: 

o In JPEG, liggend 3 x 2, minimaal 0,5 MB (mag ook meer zijn). 
- Kunt u alleen in PDF aanleveren, dan betaalt u voor het “vertalen” naar pixels 

de kosten van € 42,50 inclusief btw. 
 

 
 

 



Ad 2. Commerciële bedrijven in de toeristisch recreatieve sector, binnen Nuenen. 

- Adverteren: € 140,- per week voor 2 LED-schermen, excl. btw. 
- Advertentie wordt 5 seconden getoond. 

- Bij 5 plaatsingen van 1 week: 10% korting. Bij meer dan 10 plaatsingen: nader 
te bespreken. 

- Vormgeven van de advertentie: 
o In JPEG, liggend 3 x 2, minimaal 0,5 MB (mag ook meer zijn). 

- Kunt u alleen in PDF aanleveren, dan betaalt u voor het “vertalen” naar pixels 
de kosten van € 42,50 inclusief btw. 

 
 

Voorwaarden aanleveren advertentie 

- Minimaal 3 weken voor plaatsing uw advertentie aanleveren. 

- U verzorgt zelf de opmaak van de advertentie. 
- Vormgeven van de advertentie: 

o In JPEG, liggend 3 x 2, minimaal 0,5 MB (mag ook meer zijn). 

- Kunt u alleen in PDF aanleveren, dan betaalt u voor het “vertalen” naar pixels 
de kosten van € 42,50 inclusief btw. 

- Tips voor de opmaak van de advertentie: 
o Tekst is maximaal 20 woorden. Dit in verband met de leesbaarheid 

o Gebruik alleen naam evenement, datum, locatie 

o Gebruik een stevige, dikkere letter 
o Gebruik een logo of foto.  

o Zorg voor achtergrondkleur; witte achtergrond ziet er grijs uit, en zorgt voor overstraling 

voor tegemoet rijdend auto’s.. 

 
 

Wat niet? 

Het scherm is niet toegankelijk voor informatie die op enige manier in strijd is met 
geldende wet- en regelgeving: 

-Informatie die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, 
afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden. 

- Informatie die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen. 
- Informatie die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, of pornografisch of 

erotisch materiaal bevat. 
- Informatie waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of 

gepleegd. 
- Informatie waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, 

privacyrechten of waarmee enige andere rechten van derden worden geschonden. 
- Informatie die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke 
regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden. 

 
 

Werkwijze 

- 3 weken voor de plaatsingsdatum op de LED-schermen de zelfgemaakte 
advertentie aanleveren. 

- Gebruik het opdrachtformulier. 
- Sturen naar ledschermen@vgvn.nl . 

- U ontvangt de geprogrammeerde uitzendmomenten. Ingeval van te grote 
drukte bestaat de mogelijkheid dat de aanvraag tot adverteren niet of 

gedeeltelijk wordt gehonoreerd. VGVN heeft hierin het eindoordeel. 
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