Lokale bedeler
Alle informatie die je nodig hebt.
Bedeling
Per bedeling worden er max. 5 reclamefolders bedeeld,
wat garant staat voor een kwalitatieve en zichtbare
bedeling (geen in plastic gesloten bundel).

Weekbedeling
Je kiest een bepaalde week van uitreiking
(Bedeling standaard van zaterdag t.e.m. vrijdag)

Een sticker op de brievenbus?

NEE

RECLAMEDRUKWERK

Adressen met sticker worden niet
meegerekend in de aantallen en
zijn dan ook niet betalend.

Commerciële zendingen worden enkel uitgereikt
in brievenbussen zonder sticker.

Prijzen
Afhankelijk van: gewicht I aantal I gewenste bedeling

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Aanlevermogelijkheden
Zelf aanleveren

Afhalen

Contacteer ons voor de leveringsgegevens.

Wij kunnen het drukwerk ook komen afhalen en zelf
leveren bij de bedeler.
Prijs is afhankelijk van locatie.

Via ons magazijn OptimaT
Receptie magazijn t.a.v. Pro-mailing:
Kortemarkstraat 86, 8810 Lichtervelde:
kost afhankelijk van leverlocatie (€ 30 tot € 150)

Planning

Belangrijke info

Om een order in te plannen hebben we
de volgende gegevens nodig:
9 Titel/referentie van het drukwerk
9 Gewicht van het drukwerk
9 Week van bedeling
9 Bedelingszone

Vergeet de gemeentebelasting niet

Aanlevering drukwerk

9 De uitreiking van de huis-aan-huiszendingen is
onderworpen aan gemeentebelastingen. Het bedrag
varieert per gemeente (en is afhankelijk van het
formaat, gewicht, … van de zending).
9 Bij jouw bevestiging van de bestelling verzenden we
je een overzicht van de belastingen dat:
• het aantal bussen per gemeente vermeldt
• toelaat om jouw aangifte in te vullen bij elke
gemeente

Specificaties
9 Aanleveren in gelijkmatige bundels of dozen
9 Schranken/scheiden per 250/100 of per 50
voor folders van meer dan 70gr/stuk
9 Scheiden kan eventueel ook d.m.v.
een gekleurd schutblad
9 Altijd gebundeld met plastic strap/lint/touw
9 Elke bundel mag maximum 7 kg wegen

Timing
9 Woensdag voor week van bedeling bij de bedeler.
9 Vrijdag 2 weken voor bedeling In OptimaT.
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Distritax
Hoe gaat het concreet in zijn werk?
Wij brengen het budget per gemeente in kaart voor jou
en zorgen zelf voor de aangifte bij elke gemeente.
Je hebt dus zelf helemaal geen werk meer hieraan.
Hiervoor vragen we € 12,50 per gemeente
(minimumbedrag van € 25).
We rekenen enkel de gemeentes aan waar een
belastingreglement van toepassing is.
pro-mailing.be

