
 
 
 
 

 

Reglement lichtkranten commerciële doeleinden 
 
 

1. Toepassingsgebied 
Dit reglement heeft betrekking op de uitbating van de lichtkranten, welke zijn geplaatst langs de 
openbare weg in de Bethovenstraat, Lessiusstraat, Beukenlei en de Oudaenstraat (parking station 
Noorderkempen). 

 
2. Beschikbaarheid 

De onderste tekstbalk, met twee lijnen in rode karakters, is gereserveerd voor de uitbating van 
commerciële en andere boodschappen.  

 
3. Uitbating 

a. De communicatiedienst is verantwoordelijk voor het verzamelen van de aanvragen voor 
commerciële en andere boodschappen en het invoeren ervan op de displays en maakt 
hiervoor een wekelijkse planning op. Een week loopt van maandag tot en met zondag. 
Dagberichten lopen minimum per 2 aaneengesloten dagen. 
 

b. De aanvragen voor commerciële boodschappen moeten uiterlijk woensdag voorafgaand aan 
de week van uitzending bezorgd worden aan de communicatiedienst. De communicatiedienst 
maakt een voorstel van tekst en planning op ter kennisgeving voor het college. 

 
c. Het college neemt wekelijks kennis van de aanvragen van de lopende week. De aanvragen 

worden behandeld in chronologische volgorde van indienen. 
 

d. Een weekbericht kost 100 euro, een tweedaagsbericht kost 40 euro. 
 

4. Aansprakelijkheid 
Door het indienen van een aanvraag verklaart de opdrachtgever zich automatisch akkoord met dit 
reglement en ziet af van elke eis tot schadevergoeding ten aanzien van de gemeente. De gemeente 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van stroompanne, technisch defect, niet 
uitzending, fouten in de aangeleverde informatie e.d.  Defecten worden zo snel als mogelijk verholpen 
en geven geen aanspraak op schadevergoeding. De opdrachten zullen zo goed als mogelijk worden 
uitgevoerd. De adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor hun teksten. 

 
5. Aanvraag bericht 

Een nieuwe opdracht kan telefonisch (03 660 25 77), via faxbericht (03 313 71 69) of e-mail 
(bart.vancamp@brecht.be) bezorgd worden aan de communicatiedienst. De communicatiedienst zal 
een technisch ontwerp versturen aan de opdrachtgever voor akkoord. De opdrachtgever geeft zijn 
schriftelijke of mondelinge akkoord op het technische ontwerp. 
 
Volgende elementen dienen aangeleverd door de opdrachtgever: 

 de identiteit van de opdrachtgever;  
 de opgave van de opdracht;  
 de duurtijd van de opdracht uitgedrukt in weken of dagen; 
 de startdatum van de opdracht. Bij weekberichten is dit altijd een maandag, bij dagberichten 

wordt dat overeengekomen. 
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6. Wijziging opdracht 
Lopende opdrachten kunnen tijdens de uitzending niet gewijzigd worden, uitgezonderd voor foutieve 
boodschappen. Er kunnen wel aanpassingen gebeuren voor de volgende weken. Een schriftelijke 
bevestiging van deze wijziging moet toekomen bij de communicatiedienst. 
 
Ingeval de uitvoering van de opdracht te wensen overlaat omwille van storingen, defecten, foutieve 
teksten door toedoen van de gemeente enz. zal een verbetering worden aangebracht zonder kosten 
voor de aanvrager. Vragen om verbeteringen dienen zo vlug mogelijk gemeld aan de 
communicatiedienst. 

 
7. Facturatie 

Er wordt gefactureerd na aanvang van de uitzendingen per kwartaal. De facturen moeten betaald 
worden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst ervan. Bij wanbetaling wordt de uitzending gestaakt. 

 
8. Niet toegelaten berichten  

Boodschappen met een politiek, religieus of ideologisch karakter zijn uitgesloten, evenals teksten welke 
strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden. 

 
9. Maximaal gebruik van de lichtkrant 

De commerciële boodschappen zullen minimaal 10 minuten per uur uitgezonden worden. Een 
reclameboodschap zal minimum 2 dagen en maximum 1 week worden uitgezonden. De 
reclameboodschap kan ook meerdere weken na elkaar uitgezonden worden. Bij onvoldoende ruimte in 
het zendschema is de boodschap pas herhaalbaar na 1 week wachttijd.  

 
10. Exclusiviteit  

De lichtkrant is exclusief bestemd voor personen, bedrijven en verenigingen die hun woonplaats of 
maatschappelijke zetel hebben in Brecht. Enkel bij voldoende ruimte in het zendschema worden ook 
personen, verenigingen en bedrijven buiten Brecht toegelaten. 

 
  
 
 


