Adverteren in de Tourist Tram? Dat kan!
Het is mogelijk om te adverteren in de Tourist Tram van het Haags Openbaar Vervoer Museum
(HOVM). In de Tourist Trams is ruimte voor posters boven de ramen. Deze posters hebben een
liggend formaat (650 mm breed x 272 mm hoog). Zie de foto hieronder voor een indruk (de
poster is rechts te zien).

Elke rijdag van de Tourist Tram rijden er 2 voertuigen tegelijk. In totaal heeft het HOVM 4
voertuigen voor de Tourist Tram beschikbaar, zodat het mogelijk is in drukke perioden 3
voertuigen te laten rijden.
Tarief
Onderstaande tabel toont de tarieven voor adverteren met posters in de Tourist Tram. De
weergeven tarieven zijn per week per set van 10 posters: 2 posters voor elke tram (links en
rechts) en 2 reserveposters. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.
4 weken
€ 20,00

5 – 8 weken
€ 18,00

9 – 12 weken
€ 16,00

13 of meer weken
€ 14,00

Voorwaarden
 Posters hardcopy aanleveren schoon gesneden op liggend formaat (650 mm breedte x 272
mm hoogte).
 Houd er rekening mee dat de bovenste en onderste 5 mm van de poster niet zichtbaar zijn,
i.v.m. de horizontale klemrand waarachter de poster geplaatst wordt.
 De posters moeten gedrukt worden op circa 300-grams karton, omdat ze gebogen moeten
worden.
 Het ontwerp moet voldoen aan de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, en reclame
voor alcohol, tabak, politieke partijen en kerkgenootschappen is niet toegestaan.
 HOVM behoudt zich te allen tijde het recht voor om een posterontwerp af te keuren voor
gebruik in de Tourist Tram indien naar inzicht van HOVM het imago van de Tourist Tram
en/of het HOVM erdoor geschaad worden. HOVM en opdrachtgever gaan vervolgens in
overleg over een aanpassing van het posterontwerp. Het risico voor eventuele meerkosten
voor ontwerp en productie van de posters ligt geheel bij opdrachtgever.
Schade
In geval van schade aan een of meer van de geplaatste posters informeert HOVM
opdrachtgever binnen 48 uur na constatering per e-mail over de schade en plaatst de
reserveposter(s). HOVM en opdrachtgever treden in overleg over de vervolgstappen. Indien
opdrachtgever ervoor kiest de resterende duur van de reclamecampagne minder posters te
tonen dan overeengekomen, bestaat geen recht op restitutie van betaalde reclamegelden.
Eventuele productie en levering van vervangende (reserve)posters is voor rekening van
opdrachtgever.
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Planning
 Het ontwerp van de posters dient minimaal 30 dagen voor start van de campagne per email ter goedkeuring overlegd te worden aan het HOVM.
 De hardcopy posters dienen uiterlijk 10 dagen voor de start van een campagne geleverd te
zijn aan het HOVM Ter Borchstraat 7, 2525 XG Den Haag.
 De betaling van het volledige bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de start van de campagne
door HOVM ontvangen te zijn.
 De minimumduur van een reclamecampagne bedraagt 4 weken.
 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn zal HOVM de posters uit de tramrijtuigen
verwijderen en gedurende 2 weken bewaren.
Ontwerpservice
Indien gewenst kan het HOVM een posterontwerp maken. Dit gebeurt op basis van een
maximale ontwerptijd van 4 uur, inclusief overleg met de opdrachtgever per telefoon en/of email. Houd in gedachten dat het HOVM een 100%-vrijwilligersorganisatie is, dus wij hebben
geen professionele ontwerpers in dienst.
Zie hieronder als voorbeeld een ontwerp voor een reclameposter voor het HOVM zelf.

Het laten ontwerpen van een poster door het HOVM kost € 90,-. Productie en levering van de
posters is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
Contact
Indien u wilt adverteren in de Tourist Tram, neem dan contact op met ons via
info@touristtram.nl. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden!

