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SPELREGELS INFORMATIEZUILEN 
VOOR VOG-LEDEN
Hier vindt u de spelregels met betrekking tot het publiceren/adverteren op de VOG-informa-
tiezuilen in de gemeente Geertruidenberg. De eerste twee informatiezuilen zijn geplaatst aan 
de Wilhelminalaan en Maasdijk in Raamsdonksveer.

PUBLICEREN

Het publiceren/adverteren op de informatiezuilen doe je met een afbeelding. 
De afbeelding bestaat uit een achtergrond en eventueel tekst.
Deze afbeelding plaatsen wij in een programma dat in contact staat met de informatiezuil.

Als je wilt publiceren maak je de volgende keuzes:
1. Kies de informatie zuil waarop je wilt publiceren:
 a. Informatiezuil aan de Maasdijk te Raamsdonksveer.
 b. Informatiezuil aan de Wilhelminalaan te Raamsdonks-

veer.
 c. Beide informatiezuilen.
2. De publicatie wordt elke minuut gedurende 6 seconden 

getoond in het blok van jouw keuze. De drie beschikbare 
blokken (tijdsperiodes) zijn:

 a. Blok A. 06:00 – 12:00 uur
 b. Blok B. 12:00 – 18:00 uur
 c. Blok C. 18:00 – 24:00 uur 
 d. Een combinatie van blokken (bijv. blokken A en C)

Verder gelden de volgende regels: 
• Maximaal 3 advertenties per tijdsblok per aanvrager.
• Korting alleen bij advertenties voor minimaal één jaar: 10% korting.
• Toewijzing zendtijd volgens wie het eerst komt, het eerst maalt-principe.

PUBLICATIEKOSTEN

De kosten bedragen € 50 per maand per bord per blok. We maken afspraken voor drie, zes, 
negen of twaalf maanden. De plaatsingskosten voor de programmering en plaatsing bedra-
gen € 25 per keer. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. Facturering geschiedt vooraf.

Voorbeeld 1:
Een publicatie op de informatiezuil aan de Maasdijk in blok A. ad € 50 maakt:
3 maanden x € 50 per maand = € 150 + € 25 plaatsingskosten = € 175.

Voorbeeld 2:
Een publicatie op beide zuilen in blok A. en blok C. gedurende 9 maanden maakt:
9 maanden x € 50 per maand x 2 blokken x 2 zuilen = € 1.800 + 2 x € 25 plaatsingskosten =  
€ 1.850. Uiteraard is het in dit geval mogelijk om op de twee zuilen twee verschillende adver-
tenties te laten zien.

Voorbeeld 3:
Een publicatie op de informatiezuil aan de Wilhelminalaan gedurende 3 maanden met iedere 
twee weken een andere advertentie in blok A. ad € 50 maakt:
3 maanden x € 50 per maand = € 150 + 6 x € 25 plaatsingskosten = € 300.

De gekozen publica-
tietijd van 6 seconden 
is conform een richtlijn 
van Rijkswaterstaat in 
het kader van de ver-
keersveiligheid. 
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PUBLICATIE BIJ CALAMITEITEN

Samen met de gemeente Geertruidenberg plaatsen we de informatiezuilen. Een van de ge-
maakte afspraken met de gemeente gaat over ernstige calamiteiten. Als er zich binnen de 
gemeente calamiteiten voordoen, dan kunnen deze op de borden geplaats worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitslaande brand waardoor bepaalde wegen niet bereik-
baar zijn of een evacuatie in verband met een gevaarlijke situatie. In dit geval gaat dit ten 
koste van uw publicatie en beroept de VOG zich op overmacht. Op basis hiervan kan geen 
restitutie plaatsvinden.

RICHTLIJNEN OPMAAK

Het beste resultaat op grafische led-displays krijg je met de volgende specificaties:
• Maak media exact op resolutie 200 x 315 pixels (breedte x hoogte).
• Met een pixel pitch van 6 mm is het netto beeldformaat 120 x 189 cm. 
• Stel de kleurmodus in op RGB 24-bits (8-bits per kanaal) 
• Vergroot tekst en beeld voor de beste leesbaarheid.
• Pas geen anti-aliasing toe op kleine teksten.
• Gebruik lichte kleuren op een donkere achtergrond om lichtstraling te beperken en opti-

maal contrast te bereiken.
• Gebruik een lettergrootte van minimaal 16 punten bij een resolutie van 72ppi, kleiner 

wordt slecht leesbaar op afstand.

Wat voor bestandsformaat? 
Afbeeldingen met de volgende formaten zijn mogelijk: 
• Gebruik bij voorkeur .PNG voor behoud van beeldkwaliteit.
• Ook .BMP en .JPEG/.JPG worden ondersteund, maar heeft niet de voorkeur.

Deze afbeelding lever je aan bij de redactie via e-mailadres administratie@vogweb.nl.

Wilt u de productie van de afbeelding uitbesteden? Dat kan. Afhankelijk van uw wensen kan 
uw publicatie door de redactie of door Copycaal worden opgemaakt. 

Wilt u aanvullende informatie, neem dan contact op met onze redactie via telefoonnummer: 
06 – 5117 66 22 of via de mail: administratie@vogweb.nl.
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GEEN WINSTOOGMERK

De VOG heeft geen winstoogmerk. De exploitatie van deze informatiezuilen wordt uitge-
voerd tegen kostprijs. Ook de gemeente Geertruidenberg heeft hierin geïnvesteerd. Hierdoor 
kunnen we tarieven bieden die een factor 5 tot 10 keer lager zijn dan bij commerciële markt-
partijen. Hiermee dienen we de belangen van onze leden en bieden we een advertentie-
platform dat uniek is in Nederland. 

We gaan er van uit dat de informatiezuilen een succesvol medium zullen zijn. Om break-even 
te draaien moeten de zuilen dan ook “vol” zitten met adverteerders. Dat betekend automa-
tisch dat er een wachttijd zal ontstaan voor nieuwe adverteerders. Om iedereen een kans te 
geven om te adverteren is de maximale contractduur dan ook 12 maanden en worden adver-
tenties geplaatst op volgorde van binnenkomst. Bij bewezen succes ontstaan mogelijkheden 
voor de plaatsing van een derde informatiezuil (en mogelijk meer), waardoor meer onderne-
mers de mogelijheid krijgen te adverteren.

Q&A

Kan ik adverteren als ik geen VOG-lid ben?
Nee, helaas is dat niet mogelijk. Maar een lidmaatschap is snel geregeld via vogweb.nl.

Kan ik ook alleen op bijvoorbeeld zaterdag adverteren?
Nee. U kiest één of meer tijdsblokken per dag en uw advertentie wordt 7 dagen per week 
weergegeven in de gekozen tijdsblokken.

Kan ik samen met mijn buurman/collega-ondernemer 1 advertentie delen?
Ja, dat kan. Maar u zult zelf de verrekening van de kosten met u buurman moeten doen. Wij 
factureren vooraf aan 1 partij. U heeft dan beiden de helft van 1 afbeelding beschikbaar en 
dient zelf voor de aanlevering van de complete afbeelding te zorgen. Dus niet 2 afbeeldingen 
die de helft van de tijd zichtbaar zijn.

Kan ik ook met bewegend beeld/video adverteren?
Nog niet. We starten met uitsluitend statisch beeld. Zodra wij voldoende ervaring hebben 
met het systeem en de exploitatie goed loopt zal dat wel mogelijk worden. Technisch is het 
geen probleem. 
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