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Vereniging Voor
Openbaar Groen
Wie zijn wij?
De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse
steden en gemeenten met het statuut van een Vereniging zonder winstoogmerk
(vzw). De aangesloten steden, gemeenten en provincies hebben het statuut
van werkelijk lid. Natuurlijke en publiek-rechtelijke personen kunnen aansluiten
als toegetreden lid.

Dienstverlening
VVOG als lerend netwerk
Vakkennis en ervaring kunnen tussen collega’s uitgewisseld worden.

VVOG als adviseur voor openbaar groen
Je kan er steeds terecht voor een uitgebreide waaier aan adviezen.

VVOG als kenniscentrum
We bieden regelmatig het vaktijdschrift Groencontact, zakboekjes,
studiedagen, inspiratiebezoeken, … aan.

VVOG als netwerker
Wij houden duurzame contacten met overheden, organisaties, hogescholen, …
en verdedigen de belangen van de lokale besturen inzake openbaar groen.

Vorming en opleiding
Vorming en opleiding kunnen ter plaatse georganiseerd worden. Meestal is dit
theorie en praktijk, maatwerk en resultaatgericht.

Groene Lente
De Groene Lente is een jaarlijkse wedstrijd waar alle Vlaamse gemeentebesturen
kunnen aan deelnemen. Zo wil de VVOG interessante en voorbeeldstellende
groenprojecten en bloemen- en bijeninitiatieven meer bekendheid geven.

Secretariaat
Predikherenrei 1c | 8000 Brugge
Tel. 050 33 21 33 | Fax 050 33 20 62
info@vvog.info | www.vvog.info
BTW BE0414 897 902 | RPR Gent - Afd. Brugge

vzw

Sponsoring
Breng je bedrijfsverhaal
Heb je interesse om met ons een duurzame commerciêle samenwerking uit te werken, dan is dit zeker mogelijk. We hebben tal
van mogelijkheden om je bedrijfsverhaal én producten aan onze
leden bekend te maken. Je wordt dan bij ons als een VIP behandeld.
Graag treden we met u in overleg om een pakket aan commerciële mogelijkheden samen te stellen.
Wij werkten alvast 3 formules uit.

Commerciële
samenwerking

MEGA-SPONSOR
7500 €

• 3x 1 pag. advertentie

• 3x 1/2 pag. advertentie

Advertenties
in Groencontact

• 4x 1 pag. advertentie
(1x op cover 4)
• 2x 1 pag. Publireportage
• Vermelding inhoudstafel

• 1x 1 pag. Publireportage
• Vermelding inhoudstafel

• 1x 1 kol. Publireportage
• Vermelding inhoudstafel

• 2x 2 pers. VIP-arrang.
• Infopakket
• Banner of vlag (1x)

• 1x 2 pers. VIP-arrang.
• Infopakket

• Deelname aan ledenprijs
• A4-flyer

Netwerken
Studiedagen, Studiebezoeken,
Inspiratiedagen, …
(excl. Groene Lente)

MAXI-SPONSOR
4500€

MINOR-SPONSOR
2500€

Visibiliteit

• Alle VVOG-communicatie
• Logo en link op website
• Vermelding op VVOGnieuwsbrief (1 jaar)
• Personeelsadvertentie

Groene Awards
‘Groene Lente’

Inbegrepen

+ 750 €

+ 750 €

• Vermelding op
• wedstrijdfolder
• uitnodiging Finaledag
• special Groene Lente
• Presentatie op Finaledag
Groene Lente

Optioneel

Optioneel

• Logo en link op website • Logo en link op website
• Vermelding op VVOGnieuwsbrief (6 maanden)
• Personeelsadvertentie

Interesse? Zin om je bedrijfsverhaal te brengen?
Leuk, we zitten graag even met u samen om alles te bespreken!

vvog@vvog.info | www.vvog.info | +32 50 33 21 33

Sponsoring
Breng je bedrijfsverhaal
Wil je graag sponsoren ?
Beste bedrijfsleider, marketingverantwoordelijke,
De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw is een unieke organisatie die zich inzet
voor meer en beter ‘openbaar groen’ in Vlaanderen. Als Vereniging van Steden en
Gemeenten hebben we bijna dagelijks contact met de beleidsmakers en groenmedewerkers van de lokale besturen.
In bijlage kan je ons voorstel lezen tot sponsoring. Wij willen met jou een commerciële
samenwerking aangaan. Breng jouw bedrijfsverhaal op verschillende manieren het
hele jaar door naar de steden en gemeenten.
Interesse? Vul dan onderstaande in en laat het ons weten. Wij nemen dan snel contact
met jullie op voor de praktische afspraken. Wil je dit eerst even bespreken? We komen
graag langs. Mail ons voor een afspraak.
Met vriendelijke groeten,
Filiep Bouckenooghe, Directeur
Firma / Naam

Straat

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Postnr.
BTW-nr.

.................................................

Gemeente

..........................................................................

............................................................................................................

Vertegenwoordigd door (naam & functie)

Tel.

Nr.

.....................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

wenst samenwerking met de VVOG als

Commerciële
samenwerking
Groene Awards
‘Groene Lente’

MEGA-SPONSOR
7500 €
Inbegrepen

MAXI-SPONSOR
4500€
+ 750 €

MINOR-SPONSOR
2500€
+ 750 €

Zie onze Media-kit voor meer details.
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

Voor Groencontact, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Voor de adverteerder, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | Tel. +32 50 33 21 33 | info@vvog.info | www.vvog.info | IBAN BE82 0680 54198068 | RPR Gent afd. Brugge | BTW BE0414.897.902

Groencontact
Het enige vakblad over “openbaar groen”

Adverteren iets voor jouw bedrijf?
Groencontact verschijnt een 5-tal keer per jaar. In elke editie verdiepen
we ons in groene thema’s voor lokale besturen. Van groenontwerpen
tot klimaatadaptatie, van bomenbeleidsplan tot inspirerende voorbeelden, van biodiversiteit tot bebloeming, van groenbeheer tot werktuigen… Deze thema’s worden afgewisseld met frisse artikels over
wat beweegt in Vlaanderen op vlak van groenbeleid. Hiermee bereiken
we zowel beleidsmakers als groenmedewerkers, maar ook tuinarchitecten, studie- en adviesbureau’s, burgers, groencursisten …

Waarom adverteren?
- 1000 abonnee’s, voornamelijk lokale besturen, zowel schepenen
als groenplanners, het hart van de beslissers
- De relevante content van Groencontact komt dicht bij de lezer en
de kwaliteit van het bereik is hoog
- Groencontact is een waardevol middel om een merk op te bouwen
- Adverteren zorgt ook voor traffic op internet
- Differentiatie en herhaling werkt
- ….

Advertentietarieven
Onderstaande bedragen zijn exclusief BTW.

1/4 bladzijde

1/2 bladzijde

1 bladzijde

Publireportage

97 x 135 mm

97 x 275 mm of 200 x 135 mm

220 x310 mm

1 pagina (800 tekens + foto’s)

600,00 €

1000,00 €

1400,00 €

1600,00 €

Kortingen (per jaargang): 2 inlassingen: -5% | 3 inlassingen: -10% | 4 inlassingen: -15% | 5 inlassingen: -20%
Bijlagen: Inlegblad (1 blad recto/verso): 700,00 € | Folder 4 blz.: 900,00 € | Folder 8 blz.: 1000,00 €
Voorkeurplaats: +20 % supplement

Interesse? Zin om te adverteren?
Fijn, we treden graag met je in contact voor een voorstel.
Met je eigen ogen zien? Graag sturen we kosteloos een exemplaar op.

Groencontact@vvog.info | www.groencontact.info | +32 50 33 21 33

Groencontact
Het enige vakblad
over “openbaar groen”
Adverteren ?
Beste bedrijfsleider, marketingverantwoordelijke,
De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw is een unieke organisatie die zich inzet voor meer en beter “openbaar
groen” in Vlaanderen. Meer info vind je op www.vvog.info. Als een vereniging van steden en gemeenten hebben we bijna
dagelijks contact met zowel de beleidsmakers als de groenmedewerkers van de lokale besturen.
In bijlage kan je ons voorstel lezen om te adverteren in ons vakblad “Groencontact”. We verwelkomen je graag als adverteerder. Heb je nog vragen, speciale wensen, ... laat het ons weten.
Meteen vastleggen? Vul dan onderstaande in en laat het ons weten. Wij nemen dan snel contact op voor de praktische
afspraken.
Met vriendelijke groeten
Filiep Bouckenooghe, Directeur

Firma / Naam

Straat

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Postnr.
BTW-nr.

.................................................

Gemeente

..........................................................................

............................................................................................................

Vertegenwoordigd door (naam & functie)

Tel.

Nr.

.....................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

vraagt de inlassing van publiciteit in het tijdschrift Groencontact in het
Lentenummer

Zomernummer

Herfstnummer

Winternummer

Special Groene Lente

20 maart 2020

12 juni 2020

28 augustus 2020

30 oktober 2020

11 december 2020

1/4 bladzijde

1/2 bladzijde

1 bladzijde

Publireportage

97 x 135 mm

97 x 275 mm of 200 x 135 mm

220 x310 mm

1 pagina (800 tekens + foto’s)

600,00 €

1000,00 €

1400,00 €

1600,00 €

Kortingen (per jaargang): 2 inlassingen: -5% | 3 inlassingen: -10% | 4 inlassingen: -15% | 5 inlassingen: -20%
Bijlagen: Inlegblad (1 blad recto/verso): 700,00 € | Folder 4 blz.: 900,00 € | Folder 8 blz.: 1000,00 €
Voorkeurplaats: +20 % supplement
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.
Voor Groencontact, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Voor de adverteerder, gelezen en goedgekeurd,

Handtekening, plaats en datum

Predikherenrei 1c | 8000 Brugge | Tel. +32 50 33 21 33 | info@vvog.info | www.vvog.info | IBAN BE82 0680 54198068 | RPR Gent afd. Brugge | BTW BE0414.897.902

Algemene voorwaarden betreffende inschrijvingen
voor publiciteit in het vakblad Groencontact
1

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 december 2019.
Alle vóór deze datum getekende contracten zullen volgens de eerder overeengekomen voorwaarden behandeld worden.

2

Inlevering van het advertentiemateriaal
a Publikatie van een advertentie of bedrijfsinformatie is slechts mogelijk indien het advertentiemateriaal door de adverteerder ingeleverd wordt uiterlijk één maand voor de
verschijningsdatum.
b De documenten dienen de uitgever volledig opgesteld te bereiken. Alle teksten dienen reeds te zijn samengesteld. De uitgever kan voor de uitvoering zorgen, doch kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten.
c Voor alle advertenties die door de uitgever zelf nog dienen te worden opgesteld (lay-out), zal een éénmalige commissie van 10 % aangerekend worden.
d Vertalingen geschieden voor rekening van de adverteerder.
e Het advertentiemateriaal moet bestaan uit elektronische bestanden (EPS- of gecertifeerd PDF-bestand) aangeleverd op een optische schijf of ander gangbaar medium.
Doorsturen via mail, WeTransfer of een andere elektronische transferdienst naar groencontact@vvog.info kan ook. Drukfilms worden niet langer aanvaard. Voor meer
inlichtingen kan u contact nemen met de VVOG op nr. +32 50 33 21 33.
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Uitvoering
a De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten als gevolg van twijfelachtige instructies, onvolledige of slordig opgestelde, geschreven of getypte teksten.
b De uitgever mag de tekst van de advertentie wijzigen wanneer de daarin opgegeven botanische namen afwijken van de internationaal gestelde regels.
c De exacte weergave van kleuren wordt voor geen enkele drukmethode gegarandeerd.
d • Aan de aanvragen voor voorkeurplaatsen zal in de mate van het mogelijke en volgens volgorde van binnenkomen van de orders voldaan worden.
• De advertenties zonder voorkeurplaatsmelding kunnen verspreid staan over het ganse nummer en volgens de noodwendigheid der bladschikking.
• Plaatsing van een advertentie in het redactionele gedeelte van de uitgave is niet mogelijk.
• Ingeval van een advertentie over twee tegenover liggende pagina’s kan geen garantie gegeven worden dat de tekst of tekeningen precies op dezelfde hoogte worden
geplaatst, noch dat alle exemplaren juist worden gevouwen.
e De adverteerder dient uitdrukkelijk te vermelden indien hij het opgezonden publikatiemateriaal wenst terug te bekomen. Met niet-uitdrukkelijk vermelde aanvragen zal door
de uitgever geen rekening worden gehouden en het publikatiemateriaal kan in dat geval vernietigd worden.
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Publikatie
a De adverteerder verbindt zich tegenover de uitgever om de volledige verantwoordelijkheid voor de publikatie en de inhoud van de advertentie te dragen.
b De publikatie van de advertentie of bedrijfsinformatie gebeurt onder voorbehoud van het akkoord van de uitgever. De advertenties kunnen in hun geheel of gedeeltelijk geweigerd worden, ook zonder opgave van reden en zonder dat dit voor de adverteerder enig recht op schadevergoeding geeft.

5

Verwerking persoonsgegevens
a De door de adverteerder verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). Deze gegevens zullen gebruikt worden met
het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de VVOG aangeboden producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen
de adverteerder en de VVOG. De contactgegevens van de adverteerder kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de adverteerder eveneens door de VVOG gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.
b In het kader van de contractuele relatie tussen de adverteerder en de VVOG zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door de VVOG en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. De VVOG zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant
hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.
c De VVOG zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.
d De adverteerder kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing.
Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de
betrokkene, in welk geval de VVOG het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van de VVOG via www.vvog.info en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de adverteerder
steeds het recht heeft klacht in te dienen.
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Betalingswijze
a Het advertentietarief, geldig bij het afsluiten van de overeenkomst, blijft voor de ganse duur ervan van toepassing.
b Een factuur en een bewijsnummer zullen binnen de 2 weken na verschijning van de advertentie aan de adverteerder toegezonden worden.
c De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder
aanmaning met 10 % verhoogd. De verwijlintresten na aanmaning tot betaling, worden berekend op 12 % per jaar.
d Betalingen dienen te geschieden op het rekeningnummer van de V.V.O.G. (adres en nr. zie recto).
e Bij klachten dient de factuur binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven geprotesteerd, zoniet wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
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Geldigheidsduur
a Huidig inschrijvingsorder wordt slechts uitvoerbaar met het akkoord van de V.V.O.G., bevestigd onderaan het inlassingsorder. Adverteerder en uitgever hebben hiervan een
exemplaar ontvangen.
b De geldigheidsduur van het contract bedraagt één jaar, tenzij recto anders vermeld.
c De annuleringstermijn van een gereserveerde advertentie of bedrijfsnieuws bedraagt één maand voor de verschijningsdatum.
d De uitvoering van het inschrijvingsorder kan geschorst worden door een aangetekend schrijven bij niet-naleving der termijnen voorzien bij art. 2a of 5c.
e Het inschrijvingsorder kan slechts worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, mits de schriftelijke en formele toestemming van adverteerder en uitgever.
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Klachten-betwistingen
a Alle in deze algemene voorwaarden niet vermelde onderwerpen kunnen tussen de adverteerder en de uitgever onderling worden beslist.
b Alle klachten betreffende de publikatie van een advertentie dienen schriftelijk te worden ingediend ten laatste twee weken na datum van verschijning.
c Bij eventuele betwistingen vallen deze onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Opgesteld te Brugge op 1 december 2019.

