
 

VERHUUR RECLAME AANHANGWAGEN 

Algemene Voorwaarden 
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Algemeen: 
Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake  
van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken door Merkmedia.  
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Merkmedia niet,  
Tenzij deze door Merkmedia schriftelijk zijn aanvaard.  
Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de huurder, prevaleren de  
voorwaarden van Merkmedia.  
Onder de door Merkmedia te verhuren reclame aanhangers wordt in deze  
Algemene Voorwaarden mede verstaan alle toebehoren van de reclame aanhangers 
Waaronder de kliklijsten, draagframes, tussenkabels en sloten. 
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder  Merkmedia verstaan,  
Merkmedia, Hege Wier 6, 8771 RN Nijland.  
 
Aanbod en overeenkomst: 

  2.1 Alle offertes, waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, zijn 
vrijblijvend en binden Merkmedia  niet.  

  

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat huurder de schriftelijke 
huurovereenkomst heeft ondertekend, de huursom alsmede de waarborgsom heeft 
voldaan en Merkmedia  deze overeenkomst van handtekening heeft voorzien. Tevens 
dient huurder een geldig rijbewijs te tonen. 

 

 

   

  3. Prijzen, betaling en waarborgsom: 
  3.1 De op de huurovereenkomst vermelde prijs is inclusief BTW en waarborgsom. 

  
3.2 Huurder is verplicht de huurprijs en de waarborgsom bij aanvang van de huurperiode te 

voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
  3.3 Merkmedia  verplicht zich de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, 

indien huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, aan huurder te retourneren. 
  3.4 

 
 
3.5 

Indien de huurovereenkomst wordt gesloten met meerdere huurders, zijn alle huurders 
hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huurprijs, alsmede alle overige kosten die 
Merkmedia  in rekening mag brengen op grond van de huurovereenkomst.  
Een reeds gereserveerde reclame aanhanger kan geannuleerd worden. Wel worden er 
dan annuleringskosten in rekening gebracht van 10% van de huurprijs excl. btw. 
 

  4. Levering en terug bezorging: 

  
4. Huurder dient de reclame aanhanger bij Merkmedia  op te halen en terug te bezorgen 

op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip. 
 

  5. Duur: 

  

5. De in de overeenkomst genoemde huurperiode neemt zijn aanvang op de dag waarop de 
reclame aanhanger in het bezit van huurder wordt gesteld, dan wel zoveel eerder als 
door Merkmedia  aan huurder mededeling is gedaan dat de aanhangwagen ter 
beschikking van huurder staat. 
De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het 
overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder de reclame aanhanger niet 
overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden heeft terugbezorgd op het 
overeengekomen tijdstip van beëindiging van de overeenkomst, eindigt de 
huurovereenkomst op het tijdstip waarop de reclame aanhanger bij Merkmedia  is 
terugbezorgd of door Merkmedia  is teruggehaald. In dat geval is huurder naast de 
gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de reclame aanhanger tot zijn 
beschikking heeft gehad, eveneens een boete verschuldigd van € 50.- per dag. Tevens is  

  

Merkmedia in dat geval gerechtigd de reclame aanhangwagen zelf terug te halen.

AANLEVERSPECIFICATIES SPANDOEKEN / MESHDOEKEN

Opmaak spandoeken / meshdoeken Reclame Aanhangwagen M300 (verhuur en verkoop)
hoogte:  220 cm
breedte:  270 cm

Opmaak spandoeken / meshdoeken Reclame Aanhangwagen M450 (verkoop)
hoogte:  220 cm
breedte:  420 cm

Let op! Teksten dienen minimaal 5 cm van de boven-, linker-, rechter- en van de onderzijde 
van het bedrukt vlak te blijven.

Bestandsformaten
PDF: Let op! (alleen wanneer deze is opgemaakt met acrobat distiller)
- Bij voorkeur een Certifi edPDF.
- Zonder snijtekens en afl oop (schoonformaat), alle fonts invoegen!

 Illustrator (t/m versie CS1)
- Lettertypen omzetten naar lettercontouren, elke pagina in een apart bestand.
- Kies voor opslaan als EPS met een Macintosh 8-bits voorziening.

Kleur
Kleuren opbouwen in CMYK (Euroscale coated) of in RGB (Adobe RGB 1998). 
PMS-kleuren worden volgens de “digitale kleurenwaaier” van Pantone omgerekend naar CMYK.

Resolutie
Aanbevolen resolutie digitaal printen bisonyldoek is 70 DPI. Aanleveren in de juiste verhouding. 
Bestanden mogen verkleind zijn tot 10% van het eindformaat (maar wel in verhouding!). 
Dit geldt ook voor geïmporteerde bestanden.

Medium
CD of DVD. 
Aanleveren per e-mail tot 10MB naar info@merkmedia.nl.
Grotere bestanden via www.wetransfer.com, vooraf eerst overleg.

U kunt uw bestanden via CD of DVD opsturen naar:

Merkmedia
T.a.v. studio
Hege Wier 6
8771 RN Nijland


