
 

  

 

 

Gebruik vaste lantaarnpaalborden (sandwichborden) 

Voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 hebben wij voor de 
verkiezingsposters van de politieke partijen de lantaarnpaalborden gereserveerd. De posters 
worden door ons geplaatst op de door ons beheerde borden in Soest en Soesterberg in de periode 
van 28 februari tot en met 16 maart 2022. 

Deze service staat los van de zelf te plaatsen sandwichborden 5 dagen voor de verkiezing op 
aangewezen lantaarnpalen. Zie hiervoor de website www.soest.nl.  

U wilt gebruik maken van de vaste lantaarnpaalborden  

U heeft de keuze zelf posters bij aan ons te leveren of u kunt gebruik maken van onze printservice.  

-Neemt u uiterlijk op 14 januari 2022 contact met ons als u belangstelling heeft voor de 
lantaarnpaalborden via e-mail theo@driehoekreclame.nl.  

-Levert u zelf posters (volgens de specificaties) aan dan ontvangen wij die van u uiterlijk op 18 
februari 2022. Toesturen naar: Driehoekbuitenreclame Benelux B.V., Akkerstraat 25, 5126 PJ 
Gilze. 

-Wilt u gebruik maken van onze printservice dan levert u het bestand (volgens de specificaties) 
uiterlijk op 11 februari 2022 aan. Aan de printservice zijn kosten verbonden. 

-Wij zorgen voor plaatsing van de posters in de periode van 28 februari tot en met de 
verkiezingsdag. 

-De plaatsing is gratis en de borden worden evenredig verdeeld onder de belangstellende partijen. 

 
U maakt gebruik van onze printservice 
 
Hierbij de voorwaarden als wij voor u de posters maken: 
 

1. Voor A0-posters (84 cm x 118 cm) zijn de drukkosten  € 172,50 excl. btw. 
1. De kosten zijn berekend op 1 uiting. 
2. U levert ons uw poster aan in Cpdf-bestand met minimaal een resolutie van 150 DPI. 
3. U stuurt het bestand toe u aan theo@driehoekreclame.nl via www.wetransfer.com. 

 
U levert zelf uw posters bij ons aan 
 
Zie de bijlage voor de specificaties van de posters. 
U stuurt de posters naar: Driehoekbuitenreclame Benelux B.V., Akkerstraat 25, 5126 PJ Gilze. 
 
Kalender 
 
wanneer wat Hoe/waar 
Uiterlijk 14 januari 2022 Opgeven belangstelling gebruik 

lantaarnpaalborden 
theo@driehoekreclame.nl 

Uiterlijk 11 februari  Aanleveren bestand bij gebruik 
printservice 

Volgens bestandsspecificatie en 
mailen naar: 



theo@driehoekreclame.nl via 
www.wetransfer.com 
 

Uiterlijk 18 februari Aanleveren posters als geen 
gebruik maakt van onze 
printservice 

Volgens de posterspecificaties 
en aanleveren aan: 
Driehoekbuitenreclame 
Benelux B.V., Akkerstraat 25, 
5126 PJ Gilze. 

Vanaf 28 februari tot en met 
verkiezingsdag 

Posters in lantaarnpaalborden Door driehoekbuitenreclame 

 
 
Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. 
 
Anjes Mullens 
 
Tel. 013 518 1903 
e-mail: benelux@driehoekbuitenreclame.nl 
website: https://www.driehoekreclame.nl/index.html 
 
 


