Dienst communicatie – extern – 12.11.2018

Huis-aan-huisbedeling van publicaties van erkende Alkense
• verenigingen
• adviesraden
• en Alkense scholen
SAMEN met het
gemeentemagazine ‘Alken – brouwen aan de toekomst’.

Het gemeentebestuur en Arbeidskansen hebben een samenwerkingsverband voor de
huis-aan-huisbedeling van publicaties in onze gemeente.
Dit betekent dat je als erkende Alkense vereniging, Alkense adviesraad en Alkense
school de mogelijkheid hebt om jouw publicaties/drukwerken SAMEN met het
gemeentemagazine ‘Alken - brouwen aan de toekomst’ te laten bedelen over het
hele grondgebied van Alken en dit tegen de volgende voorwaarden:
1.

Kostprijs:
- € 0,05/stuk per bijkomende publicatie – tot 100 gr (exclusief BTW).
- € 0,11/stuk per bijkomende publicatie – boven 100 gr (exclusief BTW).

2.

Aantal exemplaren: ± 5.200 postbussen op grondgebied Alken.

3.

Facturatie: Team factureert rechtstreeks aan de aanvrager, niet via het
gemeentebestuur.

4.

Bedelingsdata: De bijkomende publicaties worden op de geplande leveringsdatum
van het gemeentemagazine bedeeld binnen een termijn van 3 werkdagen.
Er wordt NIET afgeweken van de vastgelegde bedelingsdata van het
gemeentemagazine!

5.

Levering drukwerken: de aanvrager levert het drukwerk rechtstreeks bij
Arbeidskansen ten laatste daags vóór de geplande bedelingsdatum van het volgende
gemeentemagazine (data als bijlage). Levering op de startdag van de bedeling van
het gemeentemagazine is niet mogelijk!

6. Contacteer Arbeidskansen vooraf om de bedeling van je drukwerk samen met het
gemeentemagazine te regelen:
Arbeidskansen- Meerdegatstraat 155, 3570 Alken - Tel. 011 59 39 21
Coördinatie: Nona Arshakuni - nona.arshakuni@arbeidskansen.be
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Planning

7.

Infobladen 2019

Bedeling door Team Alken

Januari/februari

Woensdag 19 december 2018

Maart/april

Dinsdag 26 februari 2019

Mei/juni

Vrijdag 26 april 2019

Juli/augustus

Woensdag 26 juni 2019

September/oktober

Woensdag 28 augustus 2019

November/december

Maandag 28 oktober 2019

Infobladen 2020

Bedeling door Team

Januari/februari

Woensdag 18 december 2019

Bedeling van publicaties, LOS van het gemeentemagazine!
•

•



Alkense verenigingen, Alkense adviesraden en Alkense scholen kunnen
ook bij Arbeidskansen terecht voor een tussentijdse bedeling van hun
publicaties, LOS van het gemeentemagazine.
Folders van politieke partijen en bedrijven mogen NIET in het
gemeentemagazine worden gestoken of samen worden verdeeld.
Voor een bedeling van deze folders, LOS van het informatieblad, kan je ook bij
Arbeidskansen terecht.

Voor concrete afspraken over beide bedelingen én prijzen, gelieve
rechtstreeks contact op te nemen met Arbeidskansen!

