
Adverteren Clubmedia Nederlandse Chow Chow Club 

1. De inhoud van advertenties mag niet strijdig zijn met de doelstellingen van de NCCC.
De advertenties mogen niet in strijd zijn met de goede zeden en smaak.

2. Adverteren in het Clubblad, in de catalogi en op de website is voorbehouden aan
fokkers die het convenant hebben ondertekend,  het vermeld worden van dekreuen is
voorbehouden aan reuen die aan de eisen van het VFR voldoen.

3. Advertenties met een zakelijk (dus niet aan de fokkerij gebonden) karakter mogen in
Clubblad en catalogi geplaatst worden door leden en niet-leden.

4. Adverteren in het Clubblad, adverteren in de catalogi en vermelden op de website wordt
apart aangeboden.

5. Advertenties in het Clubblad worden aangeboden zowel op jaarbasis als per nummer.
6. Vermelding op de website van fokkers en dekreuen wordt aangeboden per kalenderjaar.

Vermelding kan gedurende het jaar starten.
7. Prijsstelling Clubblad advertenties: fokkers 1/1 pag ongeveer 125% van de kostprijs, ½

pag ongeveer 135% kostprijs, zakelijke advertenties 1/1 pag ongeveer 150% van de
kostprijs, ½ pag ongeveer 165% van de kostprijs, bij jaarplaatsing. Plaatsing per
nummer + 10%.

8. Adverteren op achterkant omslag Clubblad: prioriteit voor een zakelijke adverteerder.
Prijs omslagadvertentie: ongeveer identiek aan prijs van de drukkosten voor de kaft.

9. Advertenties fokkers in binnenwerk Clubblad wisselen per nummer van plaats. Bij
voorkeur op linkerpagina, indien mogelijk. Spreads zijn mogelijk na de middenpagina,
dus in de tweede helft van het blad.

10. Prijsstelling vermelding op website kennels/fokkers: in 2014 30,00 euro per jaar. Prijs
wordt jaarlijks geïndexeerd. Vermelding dekkingen/nesten bij vermelde fokkers: alleen
combinaties die voldoen aan het NCCC VFR.

11. Prijsstelling vermelding op website dekreuen: in 2014: 12,50 euro per jaar per reu. Prijs
wordt jaarlijks geïndexeerd. Alleen dekreuen worden vermeld die voldoen aan het VFR.

12. Vermelding herplaatshonden op website NCCC zie regeling Herplaatsing.
13. Prijsstelling advertenties catalogi: naar inzicht bestuur.
14. Het bestuur mag advertenties die het belang van de NCCC schaden weigeren. Hierop is

geen beroep mogelijk.
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