
Plaats uw zoekertje in Boer&Tuinder

VUL HIER UW ZOEKERTJE IN

Per vakje één letter, cijfer, teken of spatie. Invullen in hoofdletters a.u.b. Leden Niet 
leden
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€ 7,50
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€ 10,-
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6 € 9,- € 12,-

7 € 10,50 € 14,-

8 € 12,- € 16,-

9 € 13,50 € 18,-

10 € 15,- € 20,-

VUL JE ZOEKERTJE ONLINE IN VIA MEDIASERVICE.BE/ZOEKERTJES GEWENSTE RUBRIEK
DIEREN
■■ stieren
■■ runderen
■■ varkens
■■ schapen
■■ geiten
■■ paarden
■■ struisvogels

MATERIEEL
■■ aanhangers
■■ voertuigen
■■ tractoren
■■ diversen rollend materieel
■■ melkinstallaties

ALLERLEI
■■ verschillende
■■ huwelijken
■■ te huur
■■ te koop gevraagd
■■ bloemen - planten
■■ serres

WERKAANBOD
■■ jobs

ONROERENDE GOEDEREN
■■ te koop / te huur gevraagd
■■ te koop / te huur
■■ weideseizoen

VERSCHIJNINGSDATA
Aantal inlassingen:   ________
■■ wekelijks
■■ tweewekelijks

KOSTPRIJS
TUSSENTOTAAL 
ZOEKERTJE = 

■■ zoekertje met 
kader + € 2,50

■■ ik wil de reacties 
op mijn zoekertje 
laten toekomen 
bij Mediaservice

+ € 4,-

■■ stuur mij een 
bewijsnummer 
a.u.b.

+ € 2,-

TUSSENTOTAAL = 

■■ aantal 
inlassingen x

= 

■■ ik wil een factuur 
(voor een bedrag 
kleiner dan  
€ 25,-)

+ € 3,-

TOTAAL = 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Firma: 

Naam: 

Straat: Nr.:

Postcode: Gemeente:

Tel.: Fax:

BTW:

Lidnr. Boerenbond: 

Advertenties voor de verkoop van honden en katten zijn onderworpen aan het KB van 27/04/2007 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 06/07/2007). 
Hierdoor is het verboden voor particulieren om honden en katten, zowel gratis als tegen een prijs, te verhandelen zonder vergunning. 
Advertenties onroerend goed: zie Vlaamse regelgeving publi’s onroerend goed - www.ruimtelijkeordening.be of kader bij notariële verkopen.
Mediaservice behandelt uw gegevens met zorg. De gegevens die u opgeeft zullen ons in staat stellen aan uw vraag te voldoen en u regelmatig op de hoogte 
te brengen van onze verschillende activiteiten. U beschikt op elk ogenblik over het recht tot inzage, wijziging of schrapping. Deze gegevens mogen zonder 
tegenbericht van u, doorgegeven worden aan derden. U kunt onze privacyverklaring te allen tijde raadplegen via onze website: www.mediaservice.be/privacy.

Stopzetting van gereserveerde inlassingen dient schriftelijk gemeld te worden.

STUREN NAAR 

Minstens één week vóór verschijnen opsturen of faxen naar:
Diestsevest 40, 3000 Leuven
Tel.: 016/28 63 33, Fax: 016/28 63 39  
info@mediaservice.be

■■ Via overschrijving op rekening BE03 7364 0333 7784 op naam van  
Boerenbond vzw en met vermelding ”Zoekertje Boer&Tuinder” 
Ik stuur een kopie van bewijs van betaling mee. Zonder bewijs van betaling ontvang 
ik automatisch een factuur.

Handtekening:

of

!


