Vermeldingen websites VVV Zuid-Holland Zuid 2017
Alle toeristisch-recreatieve bedrijven in Zuid-Holland Zuid** worden opgenomen
in NDTRC, deze databank vormt de basis voor diverse VVV websites.
Sitebezoekers kunnen rechtstreeks in deze databank zoeken of via verschillende
themapagina’s naar specifieke onderwerpen uit deze databank verwezen
worden.

Regionaal: www.vvvzhz.nl*, www.vvvhoekschewaard.nl, www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl
Plaatselijk: www.vvvdordrecht.nl*, www.vvvleerdam.nl, www.vvvgorinchem.nl en
www.vvvschoonhoven.nl
* deze websites zijn in vier talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans)
1. BASISVERMELDING
Uw bedrijf wordt vermeld in een lijst binnen een rubriek in de databank. Deze vermelding bevat uw nawgegevens, e-mail, url, openingstijden, prijzen, positie op kaart en één foto.
Vermelding op: alle bovengenoemde sites afhankelijk van geografische ligging van uw bedrijf.
Kosten: gratis**.
2. UITGEBREIDE VERMELDING.
Uw bedrijf wordt vermeld in een lijst binnen een rubriek in de databank en staat dan boven nietadverteerders. Tevens wordt uw basisvermelding met max. 6 foto’s getoond. Beschikt u over een
webvideo dan kan deze vertoond worden.
Vermelding op: op de plaatselijke en regionale sites.
Kosten euro 95,- per jaar**.
3. ADVERTENTIE
Bedrijfsbanner, logo of foto van 154 x 232 pixels in een hoofdmenu van de één van de VVV websites.
Deze advertentie staat prominent op de beginpagina van een hoofdmenu op de VVV website en linkt
naar uw eigen website.
Vermelding op: op één of meer VVV websites in één op meer hoofdmenu’s (tegen meerprijs) voor de
periode van 3 maanden.
Kosten: € 125,- per website, per hoofdmenu voor een periode van 3 maanden.

** Bedrijven/instanties in de gemeenten H.I. Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Barendrecht
en buiten de regio Zuid-Holland Zuid betalen minimaal € 150,- per jaar vanwege het ontbreken van
gemeentelijke subsidies voor donateurschap plus de kosten van de uitgebreide vermelding.
N.B.
Genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Meertalige advertenties uitsluitend voor de websites: vvvzhz.nl, vvvdordrecht.nl. U dient zelf uw tekst in
Nederlands, Engels, Duits en Frans aan te leveren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Even wat feiten:
o De websites van VVV Zuid-Holland Zuid worden goed bezocht, zo heeft de regionale website www.vvvzhz.nl
40.000 unieke bezoekers per jaar en de plaatselijke website www.vvvdordrecht.nl 170.000 bezoekers per
jaar/ Deze unieke bezoekers zijn geen toevallige passanten maar zoeken bewust informatie over deze regio.
o Uw advertentie wordt opgenomen in de rubriek die voor uw bedrijf relevant is.
o Uw advertentie wordt opgenomen op de site(s) www.vvvzhz.nl, www.vvvhoekschewaard.nl,
www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl , www.vvvdordrecht.nl , www.vvvgorinchem.nl ,
www.vvvleerdam.nl en www.vvvschoonhoven.nl . Afhankelijk in welke gemeente uw bedrijf gevestigd is.
o Adverteerders worden in het zoekresultatenscherm getoond boven niet-adverteerders.
o Op het detailscherm van uw bedrijf staat een link naar uw eigen website en 6 extra foto’s.
o De uitgebreide vermelding wordt in alle taalversies (ned-eng-dui-fr) van de website geplaatst (u bent zelf
verantwoordelijk voor het aanleveren van de vertalingen van de beschrijving).
o U kunt zich aanmelden d.m.v. onderstaand inschrijfformulier.

AANMELDINGSFORMULIER VERMELDING
WEBSITES VVV ZUID-HOLLAND ZUID

Ondergetekende (naam):.....................................................................................
Bedrijf/ Instelling:.................................................................................................
Adres:..................................................................................................................
Postcode en Plaats:.............................................................................................
Telefoonnummer:.................................................................................................
E-mailadres: ………………….………………………………………………………..
Internetsite.……………………………….…………………………………………….
Bankrekening voor automatische incasso:..........................................................







Gratis basisvermelding** op plaatselijke/regionale site
Basisvermelding op plaatselijke/regionale site voor € 150,- per jaar**
Uitgebreide vermelding op plaatselijke/regionale site voor € 95,- per jaar**
Advertentie op vvvwebsite …………………………………………….
in hoofdmenu …………………………………………………………….
periode ……………………………………………………………………. ( 3 maanden invullen)
Wenst geen VVV nieuwsbrief te ontvangen (alle bedrijven/instanties die opgenomen zijn in de VVV
databank ontvangen automatisch per e-mail de maandelijkse VVV Nieuwsbrief)

** Bedrijven/instanties in de gemeenten H.I. Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Barendrecht en
buiten de regio Zuid-Holland Zuid betalen een toeslag van minimaal € 150,- per jaar vanwege het ontbreken van
gemeentelijke subsidies.
a.u.b. uw tekst en foto’s met dit formulier meezenden of digitaal toesturen naar onderstaand e-mailadres.
Ondergetekende gaat akkoord met een automatische incasso van bovenvermeld rekeningnummer. De
automatische incasso vindt plaats 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien geen rekeningnummer wordt
ingevuld zal de VVV € 7,- voor de administratieve verwerking in rekening brengen.

De prijzen zijn excl. BTW. Er kunnen geen bureau kortingen worden gegeven.
Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de algemene VVV-voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden
op www.vvvzhz.nl.
......................................
(handtekening)

De advertenties worden verzorgd door:
VVV Zuid-Holland Zuid
Dike Stravers
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
e-mail: d.stravers@vvvzhz.nl
tel. 078-6322489

...................................
(datum)

U kunt dit formulier gratis verzenden naar:
VVV Zuid-Holland Zuid
t.a.v. Mevr. D. Stravers
Antwoordnummer 334
3300 VB Dordrecht

