
DECEMBER CONTENT-PAKKET

www.zetadisplay.nl

VERRIJK JE DECEMBER-UITZENDING 
MET SFEERVOLLE CONTENT



De decembermaand staat weer voor de deur. De maand die wordt geassocieerd met knus, 
warm en gezelligheid. Een ideaal moment om ook de content op je schermen een extra impuls 
te geven. Daarom bieden wij je een december-contentpakket aan. Leuke, korte, sfeervolle 
animaties, die in het teken staan van de feestdagen. Waarbij je zelf kunt kiezen of je landscape of 
portrait of misschien wel beide wilt ontvangen. Leuke content om in je playlisten eenvoudig en 
snel ‘aan te kleden’. 

WAT KOST HET?
De kosten zijn variabel. Je kunt namelijk zelf aangeven hoeveel animaties je wilt ontvangen. Je 
kunt al meedoen vanaf 2 animaties voor een totaalbedrag van slechts € 200,-. En beslis je vóór 
19 november, krijg je er zelfs nog één nieuwjaarswens animatie gratis bij.  



VOORWAARDEN
- Kerst content wordt op 29 november beschikbaar gesteld;
- Prijzen gelden per klantnetwerk;
- Het actietarief is geldig tot 19 november 2021;
- Alle vermelde bedragen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW;
- ZetaDisplay B.V. hanteert de “Algemene Leveringsvoorwaarden” van 
  ZetaDisplay B.V.
- Deze zijn te vinden op www.zetadisplay.nl/algemene-voorwaarden-zetadisplay-nl;
- Bij ondertekening van dit document gaan ondergetekenden akkoord 
  met de algemene voorwaarden;
- De kosten worden vooruit gefactureerd: 100% bij opdracht, de 
  betalingstermijn bedraagt (binnen) 14 dagen na factuurdatum. 

WAT MOET IK DOEN?
Heb je een keuze gemaakt? Vink deze aan in de tabel. Wij ontvangen daarna graag dit document 
getekend retour. Gescand per e-mail naar info.nl@zetadisplay.com. Voor vragen kun je contact 
opnemen met je accountmanager of met onze sales collega’s via telefoonnummer 085-620 7220.



Handtekening

Datum

Plaats

Functie

Naam

Afdeling

Bedrijfsnaam

2 portrait kerst

6 landscape kerst

2 landscape kerst

8 portrait kerst 

4 portrait kerst

8 landscape kerst

4 landscape kerst

9 portrait kerst + 1 Oud/Nieuw

6 portrait kerst

9 landscape kerst + 1 Oud/Nieuw

Ik beslis vóór 19 november en krijg 1 nieuwjaarswens animatie (bij 
afname min 4) gratis - vink hieronder landscape of portrait aan.

€ 200,-

€ 475,-

€ 200,-

€ 580,-

€ 350,-

€ 580,-

€ 350,-

€ 675,-

€ 475,-

€ 675,-

GRATIS

Landscape Portrait

ONDERTEKENING TER OPDRACHTBEVESTIGING
Met het tekenen van onderhavig document verklaart ondergetekende 
akkoord te gaan met de gehele inhoud van dit document.

Ik geef hierbij opdracht voor:

ANIMATIE OPTIES:

GEGEVENS:
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