
 
 
 
 
 

Intekenformulier Shopping Maastricht 2022/2023 
 
Dit formulier a.u.b. volledig invullen en retour mailen naar info@trendsales.nl 
 
 
Naam bedrijf:   ……………………………………………………………………………. 
 
Categorie:   
O Accessories    O Art, Antiques & Books  O Beauty  O Children’s wear 
O Crafts   O Eyewear    O Flowers  O Food & Beverage Shop  
O Interior & Lifestyle  O Jewellery    O Lingerie   O Men’s Fashion o Shoes  
O Vintage   O Women’s Fashion  
 
O Hotels O Restaurants O workshops O Pattissery/Bakery/ Cakeshop  
 
O Anders nl   ……………………………………………………………………………. 
 
Wijk:    ……………………………………………………………………………. 
 
Contactpersoon:  ……………………………………………………………………………. 
 
Adres/Factuuradres:  ……………………………………………………………………………. 
 
Postcode:   ……………………………………………………………………………. 
 
Plaats:     ……………………………………………………………………………. 
 
Telno. / Mob.no.  ……………………………………………………………………………. 
 
E-mail:    ....................................................................................................... 
 
Website:   ........................................................................................................ 
 
Facebook/Twitter/Instagram ……………………………………………………………………………. 
 
Fotografie: Hier wordt een meerprijs voor berekend, afhankelijk vh aantal foto’s. 

Vraag naar de mogelijkheden. 
 
Aantal boekjes standaard 150 stuks (2 dozen) zijn inbegrepen in de prijs. 
Extra boekjes alleen per doos van 75 stuks à euro 75,00 excl. BTW. Aantal extra dozen: …… 
  
 
Brochure Shopping Maastricht editie  2022-2023 
 

o Ik doe mee met een 1/1 pagina tekst  

(maximaal 30 woorden per taal en 3 foto's, 1x 103x61mm, 2x 33.5x22.5 mm) 
 

• €  295,00 

 

o Ik doe mee  met 2/1 pagina tekst  

(combinatie van 2 tekstpagina’s. Ook mogelijk landscape foto groot 206x61mm) 
 

• €  495,00 

 
 
 
 
 



 

o Ik doe mee met 1/1 fotopagina (1 foto plus naw gegevens foto" 106x146mm) 

 

• € 295,00 

o Ik doe mee met 1/1 pagina advertentie (100x140 mm plus 3 mm afloop rondom)) 

 

• € 295,00 

o Ik doe mee met 1/1 pagina advertentie/fotopagina en 1/1 pagina tekst (combinatie van 2 pagina’s) 

• € 475,00 

 

Oplage: minimaal 25.000 

Distributie: VVV, hotels, restaurants, losse distributie en deelnemende partijen. 

Iedere deelnemer ontvangt 150 boekjes voor eigen distributie. Deze worden eenmalig gedistribueerd. 

Tevens gratis deelname aan Facebook. 

 

Tekst: aan te leveren teksten maximaal 30 woorden Nederlands en maximaal 30 woorden Engels. 

Foto’s: aan te leveren foto’s graag digitaal als jpg, minimaal 300dpi op ware grootte en rechtenvrij. 

 

Betaling: (uw keuze aankruisen) 

O In 2 termijnen; eerste termijn 50% na ontvangst ondertekend contract en definitieve go 

project, resterende 50% per direct na ontvangst boekjes. Uiteraard binnen de gestelde 

betalingstermijnen.  

 

O Betaling vooraf in 1 termijn na ondertekenen en retourneren contract. Betaling na 

ontvangst factuur binnen de gestelde betalingstermijn. De factuur ontvangt u na definitieve go 

project. 

U ontvangt dan 8% korting op de standaard totaalprijs.  

 

Prijzen excl. 21 % BTW 

 
 
Contact:  Sandra Kreutz  - M 06 2166 4444 - info@trendsales.nl 
 
 
Handtekening deelnemer…………………………………     Datum…………………… 
 
 
Voorbehoud: 
DD Communications behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, definitieve 
intekeningen te weigeren of om het project wegens onvoldoende inschrijvingen te annuleren. In dat 
geval ontvangen de reeds ingeschreven bedrijven hiervan bericht, voordat er enig betalingsverkeer is 
geweest. Het niet honoreren van uw intekening door DD Communications geeft de intekenaar geen 
enkel recht op enige vorm van schadeloosstelling door DD Communications. 

 
dd communications, Verwerhoek 40, 6211 KS Maastricht 
T 043 326 28 62, M 06 2240 76 89, info@ddcommunications.nl, www.ddcommunications.nl 
NL42 ABNA 0550884726 , kvk 14635036, btw NL097349859B01 
 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden, gedeponeerd ter Griffe van de Arrondissementsrechtbank Maastricht op 8 maart 
2012 met het kenmerk 4/2012 AL van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst toe. 

mailto:info@ddcommunications.nl
http://www.ddcommunications.nl/

