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1. Wie kunnen adverteren 
  

 
1.1  ‘Schoonebeker ondernemers’ 
Het Dorpsportaal is primair bedoeld om de Schoonebeker ondernemers te faciliteren. De criteria die we hiervoor hanteren zijn: 

• De ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

• De ondernemer onderneemt vanuit het bezorgingsgebied van het magazine1. 
 

1.2   Overige ondernemers 
Ondernemers die niet voldoen aan de bij 1.1 genoemde criteria (‘overige ondernemers’) kunnen alleen adverteren in het 
magazine en alleen per nummer indien er ruimte beschikbaar is. Zij kunnen geen ruimte op de website huren. Mocht een 
‘overige ondernemer’ willen adverteren dan hanteren we het volgende beleid: 

1. Als het onderneming betreft die geen concurrent is van een Schoonebeker ondernemer en er is voldoende ruimte 
dan kan er een advertentie geplaatst worden. 

2. Als het een onderneming betreft die wel een concurrent is van een Schoonebeker ondernemer, dan wordt 
contact opgenomen met de betreffende ondernemer. Alsdan zijn de volgende situaties mogelijk: 

a. De Schoonebeker ondernemer wenst zelf te adverteren en gaat akkoord met een advertentie van de 
concurrent van buiten Schoonebeek. Bij voldoende ruimte wordt de advertentie geplaatst.  

b. De Schoonebeker ondernemer wenst zelf te advereteren en gaat niet akkoord met een advertentie van 
de concurrent van buiten Schoonebeek. In dat geval wordt de advertentie niet geplaatst. 

c. De Schoonebeker adverteerder wenst (desgevraagd) niet zelf te adverteren. In dat geval wordt de 
advertentie van de ‘niet-Schoonebeker’ onderneming geplaatst, mits er voldoende ruimte is.  

1.3  Uitsluiting 
Het bestuur behoudt zich het recht voor om geen zaken te doen met ondernemingen die directe of indirecte schade toe 
(kunnen) brengen aan de samenleving, zowel plaatselijk als in groter verband, of aan bepaalde groepen en/of individuen. 

 
 

2. Beschikbare ruimte 
  

 
Voor wat betreft de website is er geen limiet aan de ruimte op het Ondernemersplein, met uitzondering van de 
Aanbiedingsbuttons op de homepage. Daarvoor geldt een maximum van zes. 

Uitgangspunten 
1. Maandelijks wordt een blad gemaakt van maximaal 40 pagina’s. Dat is volgens onze begroting financieel verantwoord en 

voor de redactie behapbaar. In uitzonderingsgevallen kan er een blad gemaakt worden van 44, 48 of, bij hoge 
uitzondering, 52 pagina’s. In dat geval is er naar rato ook meer advertentieruimte beschikbaar. Meer dan 40 pagina’s 
worden alleen gemaakt als de kosten van de vier extra pagina’s gedekt worden door opbrengsten van de advertenties.  

2. De verhouding inhoud/advertenties in het blad moet 50/50 zijn, dat wil zeggen (in grote lijnen) 50% inhoud en 50% 
advertenties. Daarmee moet gewaarborgd worden dat het blad aan de doelstelling van het Dorpsportaal (dus voldoende 
inhoud heeft) blijft voldoen en daarnaast aantrekkelijk blijft voor de adverteerders. Als het alleen een advertentieblad 
zou worden, vervliegt de attentiewaarde. 

Vol = Vol principe 
Dit brengt met zich mee dat er bij 40 pagina’s maandelijks maximaal 20 pagina’s ruimte is voor advertenties. Bij meer 
pagina’s is er dus ook meer advertentieruimte: per vier pagina’s extra zijn dat twee pagina’s. Om dit in de hand te houden 
hanteren we het vol=vol principe. Bij overschrijding van de beschikbare advertentieruimte hanteren we het principe van ‘de 
evenredige en eerlijke verdeling’. Uiteindelijk beslist het bestuur in overleg met de hoofdredacteur de plaatsing van 
advertenties. Hiervoor vindt vooraf afstemming plaats met de betreffende adverteerders. 

 
 

3. Contract en betaling  
  

 
3.1  Contracten 
Bij eenmalige verkoop van een advertentie wordt geen contract opgesteld. Wel moet er een schriftelijke bevestiging zijn 
van de deal. Dat kan een mail zijn die de ondernemer stuurt, een bevestiging van een mail die wij sturen of een advertentie-
bestand dat wordt opgestuurd. Alle genoemde mogelijkheden gelden als een overeenkomst tussen ondernemer en het 
Dorpsportaal Schoonebeek. 

 
1 Dorp Schoonebeek, naar het westen t/m Padhuis, naar het oosten t/m de Dordseweg, naar het Noorden t/m de Berkenlaan en 
  inclusief industrieterrein De Vierslagen: dit noemen verder in het document ‘Schoonebeek’. 
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Indien er sprake is van voorintekening voor meerdere plaatsingen in het magazine en/of van de huur van een button op het 
Ondernemersplein op de website, wordt er een contract opgesteld. Een mail met bevestiging van de afspraak door de 
ondernemer is hiervoor voldoende. 
 
3.2  Facturering en betaling 

Adverteerders betalen in principe achteraf voor hun advertentie. Hier geldt het principe ‘eerst leveren, dan betalen.’   
Dat houdt in dat maandelijks gefactureerd wordt. 
Gezien de leveringsbetrouwbaarheid die het Dorpsportaal in 2021 heeft aangetoond, worden ondernemers die bij 
voorintekening advertenties afnemen gevraagd of zij bereid zijn om vooraf het totale bedrag of een deel daarvan vooruit te 
betalen. Per ondernemer worden afspraken gemaakt over het betalingsmoment en de betalingsfrequentie. 

 
 

4. Redactionele artikelen 
  

 
De volgende opties zijn mogelijk voor een redactioneel artikel: 

1. De ondernemer heeft nieuws, niet zijnde commercieel nieuws. Voorbeelden zijn o.a. de start van een 
onderneming, een samenwerkingsverband, een verbouwing, een verhuizing, etc.  
In dat geval wordt de ondernemer door de redactie van het Dorpsportaal Schoonebeek benaderd, dan wel de 
ondernemer meldt zichzelf bij de redactie. Het artikel wordt opgenomen in de rubriek ‘Ondernemersplein’ in het 
magazine en in de rubriek ‘Nieuws’ op de website. Uiteraard kan de ondernemer dit ook kwijt achter de button op 
het Ondernemersplein (als men deze heeft gehuurd). Dit alles is gratis. Het maakt in dit geval niet uit of de 
ondernemer wel of geen advertentie of button bij het Dorpsportaal Schoonebeek afneemt. 

2. De ondernemer meldt zich met een redactioneel artikel zonder dat er sprake is van nieuws, bijvoorbeeld het onder 
de aandacht brengen van het belang van diens vakgebied en/of producten. Dit heeft een commercieel karakter en 
wordt betiteld als een ‘advertorial’. Hiervoor moet betaald worden. Per geval wordt een prijs gemaakt, waarbij de 
ruimte in het magazine een rol speelt en hetgeen de ondernemer eventueel nog meer bij het Dorpsportaal 
Schoonebeek afneemt. Die maatwerkprijs wordt aan de ondernemer geoffreerd. 

 
 

5. Advertentiemogelijkheden magazine 
  

 
5.1  Kortingsregeling magazine 

Als een adverteerder besluit om in een kalenderjaar bij voorintekening minimaal 4 advertenties af te nemen, dan ontvangt 
deze daarvoor een interessante korting. Zie voor meer informatie de informatiebrochure (regeling M3). 

Voorwaarden/toelichting 

1. De kortingsregeling geldt uitsluitend bij voorintekening. Achteraf kan geen beroep gedaan worden op de 
kortingsregeling. 

2. Indien een adverteerder heeft ingetekend voor een aantal plaatsingen en besluit om daarna nog een aantal 
plaatsingen extra te nemen (vooraf!), dan gaat de kortingsregeling opnieuw in, d.w.z. dat deze geldt voor de 
nieuwe intekening. 

3. De kortingsregeling geldt telkens per kalenderjaar. 

4. Plaatsingen gelden ongeacht het formaat van de advertentie. Tussentijds wisselen van formaat heeft geen effect 
op het aantal plaatsingen. 

5. De advertentie mag per maand aangepast worden. 

6. De adverteerder kiest zelf de maanden van plaatsing als dit minder dan 12 maanden is. 

 
5.2  Regeling ‘Voorkeursplekken’ 

Ondernemers kunnen voorkeur hebben voor een specifieke plek voor hun advertentie in het magazine. Die mogelijkheid 
bieden we, met dien verstande dat hier een toeslag voor wordt betaald. Zie de informatiebrochure (regeling M2). 

Voorwaarden/toelichting 

1. Deze regeling geldt uitsluitend voor hele pagina’s. 

2. Indien meerdere ondernemers eenzelfde plek willen hebben in hetzelfde magazine en daar eenzelfde aanbod voor 
doen (lees: eenzelfde aantal plaatsingen afneemt), dan gaan we met hen in overleg. We zullen dan voorstellen om 
‘de koek eerlijk te verdelen’ of tot andere werkbare oplossingen te komen. 
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6. Mogelijkheden op de website 
  

 
6.1 Een eigen plek op het Dorpsportaal 

Ondernemers uit Schoonebeek of adverteerders van buiten Schoonebeek kunnen een button laten aanmaken (lees: huren) 
op het Ondernemersplein. Zie de informatiebrochure (regeling W1). 

Voorwaarden/toelichting 

1. Deze regeling kent een vast abonnementsperiode van één jaar. Dat hoeft geen kalenderjaar te zijn. 

2. De korting van € 2,50 geldt bij afname van minimaal één advertentie in het abonnementsjaar. 

3. De inhoud van de button ligt vast gedurende het jaarabonnement. Bij hoge uitzondering kan deze aangepast 
worden, bijvoorbeeld als de naam of het logo veranderen. 

4. De ondernemer kan teksten en afbeeldingen aanleveren die hij of zij ‘achter de button’ geplaatst wil hebben. Wij 
verwerken deze binnen 24 uur.  
 

6.2 ‘Aanbiedingsbutton’ op de homepage  

Op de homepage van het Dorpsportaal is het mogelijk om een ‘Aanbiedingsbutton’ te huren. Zie de informatiebrochure 
(Regeling W2). 

Voorwaarden/toelichting 

1. Er is per week plaats voor maximaal 6 advertentiebuttons. Hiervoor geldt het principe ‘vol=vol’. Ons streven is 
echter wel om alle ondernemers evenredige kansen te geven om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

2. Uitgangspunt is dat we steeds voldoende verversing krijgen in de advertentiebuttons. Het ligt daarom niet 
voor de hand dat een ondernemer vier weken (of langer) achter elkaar een dergelijke button huurt. Het wordt 
op voorhand echter niet uitgesloten, mede afhankelijk van de vraag van andere ondernemers. 

3. Een ondernemer is niet verplicht om naast het huren van deze advertentiebutton een ander product van het 
Dorpsportaal af te nemen.  

 
6.3 Kwantumkorting ‘Aanbiedingsbutton’ op de homepage  

Indien een ondernemer vooraf intekent op een aantal Aanbiedingsbuttons voor een kalenderjaar, dan geldt een 
kwantumkorting. Zie de informatiebrochure (Regeling W3). 
 
Voorwaarden/toelichting 

1. De kortingsregeling geldt uitsluitend bij voorintekening. Achteraf kan geen beroep gedaan worden op de 
kortingsregeling. 

2. Indien een adverteerder heeft ingetekend voor een aantal plaatsingen en besluit om daarna nog een aantal 
plaatsingen extra te nemen (vooraf!), dan gaat de kortingsregeling opnieuw in, d.w.z. dat deze geldt voor de 
nieuwe intekening. 

3. De kortingsregeling geldt telkens per kalenderjaar. 

4. De Aanbiedingsbutton mag per keer aangepast worden. 

5. De adverteerder kiest zelf de weken van plaatsing, met inachtneming van de voorwaarden 1 en 2 zoals bij punt 3.2 
zijn benoemd.  

6. Voor 2021 geldt dat de maand februari meetelt in het aantal plaatsingen. Dat komt omdat de verkoop van de 
advertentiepakketten dit eerste jaar pas in de loop van februari en in maart ‘officieel’ en actief heeft 
plaatsgevonden. 

 
 

7. Overige voorwaarden 
  

 
1. Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend aan de wettelijke eisen van verkoop van advertenties en 

websiteruimtes. 

2. Het bestuur van de stichting Dorpsportaal Schoonebeek kan ten allen tijde een advertentie weigeren wegens o.a.  
a. financiële redenen: het blad kan niet kostendekkend gedrukt worden, eerdere wanbetaling, etc.; 
b. overschrijding van de regels van goed fatsoen; 
c. beschadiging van mensen. 

3. In alle situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet bepaalt de wetgever. Daarbinnen beslist het 
bestuur van de stichting naar bevind van zaken. 

 


