
                                                                                                                           

Advertentie overeenkomst  

MGATO MG Type A & Magnette Owners Holland Bank relatie ING Bank 
Secretariaat Henk Bannink,  Hartog Nootlaan 22,  7271 EL Borculo IBAN  NL25 INGB 000 149 0169 
E-mail info@mgato.eu BIC INGB NL2A 
Web  www.mgato.nl KvK Nr. 404 074 18 

 

MG A-TYPE & Magnette 
OWNERS HOLLAND 

OPGERICHT 1 OKTOBER 1973.  

 

 

  

Plaats ____________________________________,  maand _______________  201__ 

 

Bedrijfsnaam:     _____________________________________ 

Contactpersoon   _____________________________________ 

Adres     _____________________________________ 

Postcode    _____________________________________ 

Woonplaats    _____________________________________ 

Tel     _____________________________________ 

E-mail     _____________________________________ 

Website    _____________________________________ 

 
Hierbij bevestigen wij u de opdracht voor het plaatsen van een ______  advertentie in het 
verenigingsblad The Octagon, oplage 300x, uitgave 6x per jaar in combinatie met een plaatsing van 
een advertentie op onze website, zie www.mgato.nl of direct link 
http://www.mgato.nl/advertenties/  
 

Advertentie mogelijkheden: 

 

Formaat  Tarief p/jr 

1 pagina  656,25 

1/2 pagina  284,38 

1/4 pagina  175,00 

1/8 pagina  109,38 

Achterzijde 1 pagina  875,00 

 

Formats voor het digitaal aanleveren van de advertenties: 

Website format in JPEG format Magazine format in PDF pro format 

 

 
 

 

 

Voorbeeld zie website    www.mgato.nl 
Pagina's of direct link; 
 

 http://www.mgato.nl/the-octagon/ 

 

 https://issuu.com/extrapeekaa/docs/the_octagon_1-16 
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MG A-TYPE & Magnette 
OWNERS HOLLAND 

OPGERICHT 1 OKTOBER 1973.  

 

 

  

 

Extra service voor onze advertentiepartners: 

Voor uw deelname als adverteerder in ons magazine heeft u recht op een gratis plaatsing op onze 

website www.mgato.nl/advertenties/ en kunt u uw oldtimers ook adverteren op uw website zie 

www.mgato.nl/te-koop/. 

 

Spelregels: 

 

 Uw advertentie wordt 6x per kalenderjaar tegen het afgesproken tarief geplaatst. 

Advertentieplaatsing wordt stilzwijgend verlengd. 

 Na verlenging kunt u te allen tijde opzeggen met dien verstande dat beëindiging uitsluitend 

plaats kan vinden op de laatste dag van het kalenderjaar waarbij een opzegtermijn van 

minimaal één maand van toepassing is. 

 Opzegging dient per reguliere post of per e-mail te worden verzonden naar de secretaris van 

de vereniging.  

 De factuur zal u in november voor het nieuwe jaar worden aangeboden door onze 

penningmeester, vriendelijk verzoeken wij het bedrag over te maken naar onderstaande 

bankrekening met vermelding van advertentie The Octagon. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

 

        Voor akkoord 

Arie van der Kooij      _______________________________ 

MGATO Vz. Redactieraad     _______________________________ 

 

Henk Bannink 

MGATO Secretaris 

 

Graag het ingevulde formulier getekend als de advertenties in de goede 

format e-mailen naar; 

 

 info@mgato.nl 

 

Hartelijk dank voor uw deelname 


