
 

 
DIGITALE ADVERTISING - JOUW RECLAME OP 3 SCHERMEN 

 

Roots, de nostalgische apérobar, is gevestigd in de Lodewijk van Malestraat 77 in Sint-Kruis. 

In onze zaak beschikken wij over 2 schermen binnen en 1 maxi TV in de binnentuin.  

 

Tijdens recente events hebben we vastgesteld dat het tonen van publiciteit onze bezoekers 
nieuwsgierig maakt.  

 

Synchroon over 3 schermen kunnen we ook jouw bedrijf, product, reclameboodschap, 
event, vacature,… in de kijker plaatsen bij een doelpubliek in jouw directe omgeving. 

 

Het aankondigen van een evenement, een tijdelijke promotiecampagne of liever een gans 
jaar in de kijker? Wij bieden verschillende formules aan met mogelijkheid tot het aanpassen 
van jouw beeld tijdens langere periodes. 

 

Hoe gaan we te werk? 

Jij levert ons jouw logo en eventueel extra beeldmateriaal (foto’s) digitaal aan en wij zorgen 
voor een mooie presentatie.  

Alle publiciteit wordt weergegeven in een loop, jouw publiciteit verschijnt minstens 4x/uur 
op onze 3 schermen gedurende de gekozen periode. 

 

Voor alle verdere vragen kan je steeds contact opnemen met Evelyne per telefoon of mail. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Mike & Belle – Roots       Evelyne – EEvents 

+32 470 92 74 95       +32 477 52 00 64 
Lodewijk van Malestraat 77 - 8310 Sint-Kruis    evelyne@eevents.be 



INSCHRIJVINGSFORMULIER PUBLICITEIT 
Gelieve in drukletters ingevuld en ondertekend terug te sturen naar evelyne@eevents.be of af te geven in Roots. 

 

 € 300.00   Publiciteit gedurende 12 maanden op onze schermen  = € 25.00/mnd* 

 

 € 180.00   Publiciteit gedurende 6 maanden op onze schermen   = € 30.00/mnd* 

 

 € 120.00   Publiciteit gedurende 3 maanden op onze schermen   = € 40.00/mnd* 

 

 € 50.00   Publiciteit gedurende 1 maand op onze schermen. 

 

* Wanneer je kiest voor onze jaar, 6-maand en 3-maand formule kan je beeld gedurende de 
periode aangepast worden. Zo kan je bijvoorbeeld, speciale acties, events, opendeurdagen, 
vacatures,… aankondigen. Of als restauranthouder feestmenu’s (Valentijn, Pasen, 
Moederdag, Vaderdag, Kerst, Nieuwjaar) in de kijker zetten. 

 

 
FACTURATIE GEGEVENS 

Bedrijf:  

Rechtsvorm:  

Adres:  

PC & Plaats:  

Telefoon:  

E-mail:  

Website:  

BTW-nr:  

 
CONTACTPERSOON 

Naam:  

Functie:  

Telefoon:  

E-mail:  

 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Ondertekende verklaart kennis genomen te hebben 
van de tarieven en algemene voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord. 

 

Naam:  

Datum:  

Handtekening:  

 
  

mailto:evelyne@eevents.be


Algemene deelnemingsvoorwaarden 
 

Art. 1 – Algemeen 
 

1. ROOTS DIGITALE ADVERTISING is een initiatief van Roots Bar, vertegenwoordigd door Mike Staes, met 
vestigingsadres te 8310 Sint-Kruis, Lodewijk van Malestraat 77. Voor de sales en layout wordt samengewerkt met  
EEvents, vertegenwoordigd door Evelyne Van Pamel. 

2. Door het inzenden van het inschrijvingsformulier verbindt elke deelnemer zich ertoe, uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud, in te stemmen met het reglement en het na te leven. 

 

Art. 2 – Deelnemingsvoorwaarden 
 

1. ROOTS DIGITALE ADVERTISING is toegankelijk voor iedereen die zijn restaurant, bedrijf, product, event, vacatures, 
promoties en acties in de kijker willen plaatsen.  

2. Er wordt geen alleenrecht/exclusiviteit tot deelname toegestaan. 
3. De deelnemingsaanvraag dient te gebeuren via het officieel inschrijvingsformulier dat volledig ingevuld en 

ondertekend verstuurd of afgegeven wordt.  
4. Zodra de inschrijving en het beeldmateriaal is ontvangen wordt de presentatie opgemaakt en ter goedkeuring 

gemaild naar de deelnemer. Na bevestiging en betaling gaat de presentatie mee in de publiciteitsloop gedurende 
de gekozen periode. 

5. Bij de keuze van onze jaar, 6-maand en 3-maand formule kan, indien gewenst, jouw publiciteit kosteloos 
aangepast worden. Hiervoor hoef je ons enkel het nieuwe beeldmateriaal digitaal aan te leveren en wij passen 
jouw publiciteit tijdelijk of blijvend aan. Let wel, maximum 1 wijziging/maand toegestaan. 
 

Art. 3 – Prijzen en betaling 
 

1. Alle prijzen zijn, behoudens een andere vermelding, exclusief 21% BTW. 
2. Alle facturen worden digitaal verzonden naar het mailadres zoals vermeld op de inschrijving.  
3. Alle betalingen dienen uitsluitend te gebeuren op het rekeningnummer van Roots BE86 0689 0393 5650 – BIC 

GKCCBEBB. 
4. Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste op de vermelde vervaldatum. Bij gebrek aan betaling op de 

vervaldag wordt de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met interesten gelijk aan de 
wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van niet-betaling van de schuld op 
de vervaldag, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo eveneens verhoogd met een forfaitaire 
schadevergoeding 10% op het openstaand saldo. 

5. Om het even welke klacht kan slecht geldig zijn en in aanmerking worden genomen indien hij schriftelijk gesteld is 
en binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur is ingediend. De factuurdatum geldt als datum van ontvangst 
van de factuur, behoudens tegenbewijs met geschriften. 
 

Art. 4 – Annulatie 
 

1. Annulatie dient per telefoon of mail te gebeuren aan de sales verantwoordelijke Evelyne Van Pamel - EEvents. 
Voor annulaties die voor de start van de publiciteitscampagne gemeld worden, blijft 50% van de kosten 
verschuldigd en kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van de gestorte bijdragen. De 
deelnemer die annuleert binnen de lopende publiciteitscampagne is er toe gehouden de volledige factuur na te 
komen en kan geen aanspraak maken op terugbetaling van de gestorte bijdragen. 
 

Art. 5 – Aanleveren materiaal & Publicatie 
 

1. Alle beeldmateriaal/tekst moet kant-en-klaar, digitaal aangeleverd worden in een voldoende hoge resolutie. 
2. Indien u  niet over een kant-en-klare publiciteit beschikt kunnen wij jouw ook helpen met het ontwerpen (layout 

& design) van jouw publiciteit. Hiervoor kan je ons steeds contacteren voor een vrijblijvende offerte. 
3. Het opmaken van de presentatie, indien je ons meerdere files (logo/afbeeldingen/tekst) bezorgt is in de prijs 

inbegrepen. 
4. Zodra de betaling is ontvangen gaat jouw publicatie van start. De aanvangs- en einddatum wordt per mail 

meegedeeld. 

 
Art. 6 – Betwistingen 
 

1. Voor alle betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Brugge bevoegd. 


