Tarieven advertenties VSFL m.i.v. 01-01-2004
Lidmaatschap
Gezinslidmaatschap
Jeugdlidmaatschap
Buitenland

€ 25.00
€ 10.00 geen Clubblad
€ 10.00
€ 5.00

Na 1 Juli 2004
Na 1 Juli 2004
Na 1 Juli 2004
Na 1 Juli 2004

* Eenmalig entreegeld

€ 5.00 ook na aanmelding 1 Juli

€ 12.50
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00

* Geldt niet voor gezinsleden ( ook niet voor jeugdleden als iemand op hetzelfde adres al hoofdlid is )
Ook niet als Fokkers collectief alle nieuwe puppy eigenaren aanmelden van een nest.
Fokkers kunnen dan de benodigde aanmeldingformulieren en informatie voor nieuwe leden verkrijgen
bij het Secretariaat ( tijdig aanvragen, zodat nieuwe leden deze zelf kunnen ondertekenen )
Tarieven Advertentie op Website VSFL
Website kennel advertentie - vermelding
Website/homepagina- vermelding + link

€ 30.00
€ 45.00

1 tweede vermelding van bijvoorbeeld
Trimsalon wordt i.c.m. Kennelvermelding
Gratis geplaatst ( geldt alleen voor website )
Tarieven Advertentie in Clubblad VSFL
Zwart/Wit

Kleur

1/3 pagina € 35.00
1/2 pagina € 60,00
1/1 pagina € 100.00

1/3 pagina € 45,00
1/2 pagina € 75,00
1/1 pagina € 125,00

Indien u geïnteresseerd bent in een advertentie op de binnenzijde van de omslag kunt u hierover
contact opnemen met het secretariaat.
Opgave voor de éérste van de oneven maand, betekend plaatsing in het Clubblad dat die maand
wordt uitgebracht
Pupinfo
Het is bekend ( fokreglement ) dat alle pups moeten worden opgegeven, voor iedere pup dient de
Fokker € 9,00 te betalen.
Wilt U uw Kennel en/of Trimsalon wat meer in de schijnwerpers zetten, er is ruimte voor, zowel in
het Clubblad als op de Website. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat. Indien nodig
kan men u helpen bij de opmaak van uw advertentie.
Een advertentie plaatsen kan het gehele jaar door en loopt van de maand van opgave tot het einde
van het jaar. Vanzelfsprekend betaald u dan een evenredig deel van de advertentiekosten.
Daarna betaald u, bij voortzetting, voor een heel jaar.
Het Bestuur.

Betalingen met vermelding van de producten op:
Rekeningnummer NL58RABO0323445802 t.n.v. VSFL Voorthuizen

