
snelwegframes
Voor beschikbaarheid of verdere info 

neem contact op via 
info@iventfriends.nl

snelwegframes
sTarT Je TOUr HIer

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners


OVerZICHT lOCaTIes 
snelwegframes
Klik op de locatie van uw keuze 
voor meer informatie

Klik hier voor de algemene 
voorwaarden en aanleverspecificaties

snelwegframes
Voor beschikbaarheid of verdere info 

neem contact op via 
info@iventfriends.nl

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners


snelwegframes

a67 | asTen
Bannermogelijkheden:   2 zijdes + kopzijde 
Zijde A:     Eindhoven - Venlo
Zijde B:     Venlo - Eindhoven 
Afmetingen:     8,05m x 3,75m
Kopzijde:      1,97m x 3,75m (verhuur mogelijk bij afname zijde A en B) 

TerUg

Bekijk op Streetview

Voor beschikbaarheid of verdere info  
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

Bekijk op Streetview

https://goo.gl/maps/93fmVkjTufUrhYGa9
mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners
https://goo.gl/maps/mpmivAzRZetcWptJA


snelwegframes

a50 | UDen
Bannermogelijkheden:   2 zijdes + kopzijde 
Zijde A:     Oss - Eindhoven
Zijde B:     Eindhoven - Oss 
Afmetingen:     8,05m x 3,75m
Kopzijde:      1,97m x 3,75m (verhuur mogelijk bij afname zijde A en B)

TerUg

Voor beschikbaarheid of verdere info 
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

Bekijk op Streetview

Bekijk op Streetview

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners
https://goo.gl/maps/eEvyGT6gxD1E46py8	
https://goo.gl/maps/yTEszSN4Gf6pHg8f8


snelwegframes

a2 | weerT
Bannermogelijkheden:   2 zijdes + kopzijde 
Zijde A:     Eindhoven - Roermond
Zijde B:     Roermond - Eindhoven
Afmetingen:     8,05m x 3,75m
Kopzijde:      1,97m x 3,75m (verhuur mogelijk bij afname zijde A en B)

TerUg

Voor beschikbaarheid of verdere info 
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

Bekijk op Streetview

Bekijk op Streetview

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners
https://goo.gl/maps/R6PPmkTyGFqL7kqA8
https://goo.gl/maps/qv4uj9voNXehDBmJ8


A2 Geldermalsen ,

A2:1 x       bxh 9450 cm x 2250 cm                                                                                                            
kopbanner 2 x 2300 cmx  2250 cm

A50 Ewijk

2 x bxh 9450 cm x 2250 cm

kopbanner 1 x 2300 cmx  2250 cm snelwegframes

a2 | gelDermalsen
Bannermogelijkheden:   1 zijde + kopzijde
Zijde A:     Den Bosch - Utrecht 
Afmetingen:     9,45m x 2,25m
Kopzijde:      2,30m x 2,25m (verhuur mogelijk bij afname zijde A)

TerUg

Voor beschikbaarheid of verdere info 
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

Bekijk op Streetview

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners
https://goo.gl/maps/d1c8BfQ5FnEyxUgV7


A2 Geldermalsen ,

A2:1 x       bxh 9450 cm x 2250 cm                                                                                                            
kopbanner 2 x 2300 cmx  2250 cm

A50 Ewijk

2 x bxh 9450 cm x 2250 cm

kopbanner 1 x 2300 cmx  2250 cm

snelwegframes

a50 | ewIJK
Bannermogelijkheden:   2 zijdes + kopzijde
Zijde A:     Arnhem - Nijmegen
Zijde B:     Nijmegen - Arnhem 
Afmetingen:     9,45m x 2,25m
Kopzijde:      2,30m x 2,25m (verhuur mogelijk bij afname zijde A en B)

TerUg

Voor beschikbaarheid of verdere info 
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

Bekijk op Streetview

Bekijk op Streetview

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners
https://goo.gl/maps/vYsrZQq33WEsyfRD6
https://goo.gl/maps/D8X7bktXgzuY5kbB6


A73  Boxmeer

 2 x afm bxh 5850cm x 2250cm
kopbanner 1 x 2300cm x 2250cm

A58 Moergestel
2 x afm bxh 5850cm x 2250cm
kopbanner 1 x 2300cm x 2250cm

snelwegframes

a73 | BOXmeer
Bannermogelijkheden:   2 zijdes + kopzijde 
Zijde A:     Nijmegen - Venlo
Zijde B:     Venlo - Nijmegen
Afmetingen:     5,85m x 2,25m
Kopzijde:      2,30m x 2,25m (verhuur mogelijk bij afname zijde A en B)

TerUg

Voor beschikbaarheid of verdere info
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

Bekijk op Streetview

Bekijk op Streetview

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners
https://goo.gl/maps/LP5eQZ8EekViSpsX6
https://goo.gl/maps/kjcSuVq3yeK6dxGd7


N270 Eindhoven
BxH 1 x  2300cm x 2250cm

   kopbanner 1100x2250

snelwegframes

a270 | nUenen
Bannermogelijkheden:   1 zijde + kopzijde
Zijde A:     Nuenen - Eindhoven 
Afmetingen:     2,30m x 2,25m
Kopzijde:      1,10m x 2,25m (verhuur mogelijk bij afname zijde A)

TerUg

Voor beschikbaarheid of verdere info
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

Bekijk op Streetview

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners
https://goo.gl/maps/wxcYUGT1AJf1FLL26


snelwegframes

VOOrwaarDen
- Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren en juist opmaken van het ontwerp voor de banner.
- Productie en montage banner neemt minimaal 10 werkdagen in beslag vanaf aanlevermoment drukwerkbestand. 
- Gewenste huurperiode kan niet in optie gezet worden. Deze wordt pas gereserveerd bij ondertekening opdrachtbevestiging. 
- Banners worden in druk genomen na ontvangst van gehele factuur bedrag. Vertraging die, door een te late betaling wordt 
 opgelopen, is voor rekening van de opdrachtgever.
- Banners worden op mesh of PVC materiaal gedrukt. 
- Banners die op PVC materiaal gedrukt zijn, worden bij kans op extreme weersomstandigheden gedemonteerd. 
 Dit risico is voor de opdrachtgever. Bij mesh materiaal hoeven banners niet gedemonteerd te worden.
- Indien een frame door onvoorziene omstandigheden gedemonteerd moet worden zal, de periode vanaf de datum van 
 demontage tot einde looptijd campagne, gecrediteerd worden.
- Kopzijde wordt alleen verhuurd bij gelijktijdige afname van zijde A en B

TerUg

Voor beschikbaarheid of verdere info 
neem contact op via 
info@iventfriends.nl

aanleVersPeCIfICaTIes Banners
Kleurmodus: CMYK
Opmaak mag op 50%
Minimaal 72 dpi (bij aanleveren op 50%: minimaal 150 dpi)
Bestanden: PDF - JPG - TIFF
Geen afloop nodig

mailto:info%40iventfriends.nl?subject=Informatie%20Snelwegbanners

