
Voor contactgegevens raadpleeg onze site: www.dorpsraad-lieshout.nl 

Dorpsraad 
       Lieshout 

Voorwaarden voor het plaatsen van informatie  op de infoschermen van de 
Dorpsraad Lieshout. 

De informatieschermen zijn het bezit van de Dorpsraad Lieshout.  Zij wil met deze 
informatieschermen de bewoners van Lieshout over allerlei maatschappelijke en sociale 
aspecten van verenigingen, stichtingen en organisaties informeren. 

Indien u in aanmerking wilt komen voor het plaatsen van informatie op onze infoschermen, 
gelden hiervoor de volgende voorwaarden: 

Maatschappelijke verenigingen, stichtingen of organisaties  in Lieshout mogen te allen tijde 
een aanvraag doen om hun mededeling te plaatsen op onze informatieschermen. Hieraan 
zijn geen vergoedingen aan de Dorpsraad Lieshout verbonden, mits de opmaak aan 
onderstaande voorwaarden voldoet. Voor bedrijven die in beperkte mate worden toegelaten, 
gelden andere voorwaarden. 

Er moet echter wel sprake zijn van een maatschappelijk belang voor alle Lieshoutenaren of 
een grote doelgroep. Een belang van een (te) beperkte en/of besloten groep wordt door ons 
niet als maatschappelijk belang beschouwd. Uitslagen van b.v. een sportvereniging vallen 
niet hieronder. Wel om b.v. leden te werven of inwoners van Lieshout op uw organisatie 
attent te maken.  

Aanleveren advertenties/ cq maatschappelijk informatie: 

U kunt op 2 manieren uw advertentie aanleveren: 

Voor de opmaak kunt u gebruik maken van photoshop of powerpoint. 

Bij powerpoint erop letten, dat u de pagina-instelling op 16:9 stelt (standaard staat deze op 

4:3). Maak een presentatie met 1 of meerdere dia’s zonder animaties en zend deze naar 

info@dorpsraad-lieshout.nl

Download hier het juiste formaat, sla het op en bewerk het daarna. 

In JPEG formaat, resolutie 1920 x 1080 kwaliteit hoog of in powerpoint. 

Let u er op, dat de dia maar 15 seconden verschijnt, dus bij voorkeur korte teksten 
met minimaal 28 pt tekengrootte.  

Auteursrecht: 
Mocht u afbeeldingen of teksten gebruiken, waarbij het auteursrecht van derden wordt 
geschaad, bent u zelf verantwoordelijk bij eventuele aanspraken. Bij het verzoek tot 
plaatsing vrijwaart u de Dorpsraad van eventuele claims die naar aanleiding van het tonen 
van deze informatie zouden kunnen ontstaan. 

http://www.dorpsraad-lieshout.nl/wp-content/uploads/2018/09/leeg-voorbeeld.ppt

