Actievoorwaarden
‘Laagste Prijs Garantie’

Introductie
BladNL is dé specialist voor bladen, magazines en krantjes voor niet-commerciële partijen.
We hebben ons volledig hierin gespecialiseerd. Dit betekent dat we bijvoorbeeld alle
productie (die we volledig zelf in huis verzorgen) hierop kunnen afstemmen. Daardoor is de
productie uiterst efficiënt. We zijn er dan ook van overtuigd dat BladNL u de beste prijs kan
aanbieden.

Gegarandeerd 20% lagere prijs
Wij garanderen dat ons aanbod altijd aantrekkelijker is dan dat van andere aanbieders. U
kunt heel gemakkelijk gebruik maken van deze garantie: wij zullen u altijd een 20% lagere
prijs aanbieden dan het beste bod dat u heeft gekregen van een ander bedrijf.

Gebruik maken van de Laagste Prijs Garantie
Wilt u gebruikmaken van deze garantie? Stuur ons dan het schriftelijke aanbod dat u van
een andere aanbieder heeft gekregen. Wij zullen dit analyseren en u op basis van dezelfde
productspecificaties een aanbod sturen met een 20% lagere prijs.

Overige bepalingen
1. De Laagste Prijs Garantie is een doorlopende actie van BladNL. De actie is geldig
zolang hij op onze website staat vermeld. In het geval wij om welke reden dan ook
besluiten om deze actie te staken, dan wordt hij van onze website verwijderd. Vanaf
dat moment kunt u er geen gebruik meer van maken.
2. Op de Laagste Prijs Garantie zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden kunnen op ieder moment zonder aankondiging gewijzigd worden. De
actuele voorwaarden zijn beschikbaar via www.bladnl.nl/voorwaarden.
3. Wanneer u een contract sluit met BladNL gelden die gemaakte afspraken en prijzen.
U kunt niet later alsnog of opnieuw gebruik maken van de Laagste Prijs Garantie. De
gemaakte afspraken in uw Voordeelcontract liggen vast, ook in het geval BladNL zou
stoppen met de Laagste Prijs Garantie.
4. De 20% lagere prijs geldt alleen voor de interne productiekosten bij BladNL.
Wanneer voor uw blad een externe partij ingehuurd moet worden, bijvoorbeeld
voor de postverzending van individuele exemplaren, dan geldt de 20% lagere prijs
niet voor dat gedeelte van de totale prijs.
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5. De Laagste Prijs Garantie geldt alleen voor niet-commerciële eindgebruikers (dus de
uitgevers van de betreffende niet-commerciële bladen, krantjes of magazines). Deze
aanbieding geldt niet voor tussenpersonen, commerciële bedrijven of uitgevers van
commerciële bladen.
6. De prijs die u wordt aangeboden binnen de Laagste Prijs Garantie gaat uit van het
Voordeelcontract van BladNL als contractvorm.
7. De Laagste Prijs Garantie geldt alleen voor aanbiedingen die u heeft van Nederlandse
bedrijven, niet van buitenlandse bedrijven of tussenpersonen die de productie
uitbesteden buiten Nederland.
8. Aanbiedingen van ‘De Schoolkrantdrukkerij’ zijn uitgesloten van de Laagste Prijs
Garantie. Dit omdat BladNL onderdeel is van ‘De Schoolkrantdrukkerij’ en wij gebruik
maken van dezelfde efficiënte productie.
9. De Laagste Prijs Garantie geldt in principe alleen voor bladen met een oplage tot
2.000 exemplaren. Boven de 2.000 kijken we graag met u naar de mogelijkheden,
maar kunnen wij een 20% lagere prijs niet garanderen.
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