
 

*ALLE VERMELDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW 

 
 

 

ALLE HANDELSZAKEN OP ÉÉN ROUTE 

Wij bezorgen je promomateriaal aan alle handelszaken in Deinze en Zulte. Jij bepaald wanneer 

en waar je de bedeling wil laten doorgaan. Het enigste wat jij moet doen is ons het 

promomateriaal, bedelens klaar, aanleveren . Wij doen de rest! 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK 

• De opdracht moet minstens één week op voorhand doorgeven worden. Kwestie van 
in te plannen, zodat de bedeling geen achterstand oploopt en het promomateriaal 

op tijd is bedeeld.  

• Wij voorzien de bedeling binnen de 5 dagen na aanleveren van het te bedelen 

materiaal. 

• Het promomateriaal wordt aangeleverd en is klaar om bedeeld te worden. Geen tijd 
om zelf je promomateriaal te bundelen, wij doen dit voor U. (oprollen of vouwen poster, 

tellen van de flyers, materiaal in omslag steken, enz…) 

• Wanneer de handelszaak gesloten zijn, wordt het promomateriaal aan een buur 

afgegeven of in de bus gestoken.  
 

WAT BIJ SLECHT WEER 

 
Geen probleem. We weten uit ervaring dat een goede omslag, om je drukwerk in te steken, 
voldoende is. Het promomateriaal wordt in onze afgesloten boxen tot aan de voordeur 

gebracht. Het is zeker niet nodig om je drukwerk te plastificeren.  
 

ONS ACTIEGEBIED 

ZONE 1: DEINZE CENTRUM 

ZONE 2: PETEGEM AAN DE LEIE / ASTENE / DE PRIJKELS / DE TONNE 

ZONE 3: NEVELE / MEIGEM /BACHTE-MARIA-LEERNE / ZEVEREN / MACHELEN 

ZONE 4: GRAMMENE / WONTERGEM / GOTTEM / VINKT / SINT-MARTENS-LEERNE / 

POESELE / VOSSELARE / LANDEGEM / MERENDREE / HANSBEKE / OLSENE / ZULTE 

ZONE 5: WAREGEM / AALTER (VANAF 2024)  
 

TARIEVEN PER DROP voor 1 standaard(1) stop  

 
ZONE PRIJS PER STOP 

ZONE 1 € 1.95 

ZONE 2 € 2.55 

ZONE 3 € 3.15 

ZONE 4 € 3.95 

ZONE 5 VANAF 2024 

  

OMSLAGEN EA4/C4 € 0.25 

BEDELENS KLAAR MAKEN € 0.35  

ENKEL OPROLLEN POSTER  € 0.10 
(1)Standaard stop = A4 omslag + poster 

 

PROMO MATERIAAL HANDELSZAKEN 

Interesse in een bedeling? Neem contact met ons op                                    

www.viavelo.be - 0032 (0)4118 808  

 

PRIJZEN GELDIG TOT EIND 2023 

http://www.viavelo.be/

