
 

Bezorgovereenkomst wijkkrant Malburgen.nl  

1. De bezorger is ervan op de hoogte dat de wijkkrant in A4 formaat en met een standaard dikte van 16 
pagina’s minimaal 6 keer per jaar verschijnt en dat er van hem/haar verwacht wordt deze wijkkrant 
minimaal 6 keer per jaar te verspreiden.  

2. De bezorger is verantwoordelijk voor de bezorging van de wijkkrant in het van te voren met hem of 
haar afgesproken bezorggebied.  

3. De aan de bezorger van te voren doorgegeven datums dat de krant klaar is voor verspreiding zijn 
indicatie datums. 

4. De bezorger krijgt middels Drukkerij Gerritsen bericht wanneer de krant klaar is voor verspreiding.  
5. De kranten worden bezorgt binnen 1 week na aanlevering door Drukkerij Gerritsen aan de bezorger. 
6. De bezorger dient zelf te zorgen voor vervanging bij ziekte of vakantie. 
7. De bezorger geeft minimaal een maand voor de eerst volgende indicatie verspreidingsdatum aan of 

hij/zij wil stoppen met de bezorging. 
8. De bezorger let op de nee/nee stickers: nee/nee wil zeggen dat de wijkkrant niet in de brievenbus 

mag. 
9. De bezorger bezorgt de wijkkrant tussen 09:00 – 20:00 uur of op zondagen tussen 12:00 – 20:00 uur. 
10. De redactie licht de bezorgers minimaal een week voor de verspreidingsdatum in mocht de wijkkrant 

een andere formaat dan wel dikte hebben. 
11. De bezorger gaat ermee akkoord dat de vergoeding per standaard dikte/formaat wijkkrant 5 Eurocent 

is. 
12. Bij een extra dikte van 8 pagina’s (2 bladen) zal de bezorger een extra vergoeding van 2 cent per 

wijkkrant ontvangen. 
13. Betaling voor de bezorging gaat via de gemeente Arnhem op rekening van de bezorger of ouder. 
14. De bezorger stemt ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden gedeeld met de gemeente 

Arnhem t.b.v. de betaling voor bezorging.  
15. De bezorger van de wijkkrant is minimaal 14 jaar oud en woonachtig in Malburgen, Immerloo of Het 

Duifje.  
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………. Postcode ………………………. 
 
Woonplaats ………………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………………. 
  
Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Ondertekening voor akkoord: 
 
 
Datum: …………………………………………………….. 
 
Handtekening bezorger Handtekening afgevaardigde 

wijkkrant Malburgen 
 
 
……………………………………… ………………………………………

    


