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Financiële Berichten

Hoe Werkt Het
Wat zijn financiële berichten?
‘Financiële berichten’ is een aparte rubriek in de nationale en regionale
kranten van de Persgroep. In deze rubriek staan gegevens van onder
andere notarissen en deurwaarders bij bijvoorbeeld een faillissement.
Gegevens over een faillissement of vergelijkbare gegevens moeten
verplicht openbaar gemaakt worden. Het verlenen van korting is
daarom ook niet nodig.

Kunnen financiële berichten geplaatst worden
in meer kranten?
Ja, net zoals alle andere advertenties kan ook deze ‘advertentie’ in
meer titels geplaatst worden als hier een voorkeur voor is.

Wat zijn de sluittijden voor de financiële
berichten?

Hoe kan een tekst voor een
financieel bericht worden aangeleverd?

De financiële berichten sluiten de (werk-)dag voor plaatsing om
12.00 uur.

Tekst voor een financieel bericht kan per e-mail gezonden worden
naar financieelbericht@persgroep.nl. Na opmaak volgt een prijsopgave
door middel van een orderconfirmation. De prijs is afhankelijk van de
grootte van de advertentie en van de krantkeuze.

Wat is het tarief voor een financieel bericht?

Waar moet op gelet worden?
De KvK-gegevens van de klant moeten duidelijk vermeld staan, evenals
in de onderwerpregel van de e-mail: plaatsingsdatum + titel /regio.
Bel bij problemen: 088 572 28 88.

Wat is de procedure voor de
financiële berichten?

De prijs is, net als bij een rubrieksadvertentie, niet van tevoren vast te
stellen. Dit is afhankelijk van de grootte van het bericht en de keuze
voor welke krant. Meer info?: financieelbericht@persgroep.nl.

Wanneer mag een tekst geplaatst worden als
financieel bericht?
Als het gaat om één van de volgende types advertentie:
exploot, liquidatieverkoop, onder curatele, oproep rechtbank of
executieverkoop.

Advertenties worden opgemaakt in de tekstverwerkingsmodule van
Adbase, zodat de klant een advertentie krijgt die even hoog is als de
tekst. Dit in tegenstelling tot de display-advertenties, waar de klant op
voorhand een formaat afneemt.
De klant krijgt een orderbevestiging.

Contactgegevens:
Telefoon: 088 572 28 88
E-mail nationaal: financieelbericht@persgroep.nl.
E-mail regionaal: rubrieken@persgroep.nl.

